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Xavier Garcia Albiol
Ramón Riera Macia
Mª Jesús Hervàs Mínguez
Miguel Jurado Tejada
Juan Fernández Benítez
Sònia Egea Pérez
Rosa Bertrán i Bartomeu
Salvador Lerma Timonel
Montserrat Salgado Romero
Daniel Gracia Álvarez
Jordi Serra Isern
Francesc Serrano Villarroya
Dessirée García Roig
Josep Durán Vázquez
Teresa Gonzalez Moreno
José Antonio Lara Olivera
Concepción Botey i Teruel
Pablo Hernán Tapias
Aniceto Ramírez Vilches
Ferran Falcó Isern
Jordi Subirana Ortells (en el moment en què es dirà)
Josep Pera Colomé
Maria Mercè Rius Serra
Carles Sagués Baixeras
Alex Mañas Ballesté
David Gomez Villar
Albert Müller i Valentí
Julián Alamo Guijarro

ABSENTS
Asunción Garcia Cotillas
Lluïsa Osa Farré

Regidora
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ORDRE DEL DIA
1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 AP-2012/2513 DICTAMEN. Cessar el regidor David Gómez Villar com a representant de
l'Ajuntament de Badalona a diverses entitats.
3 AP-2012/2514 DONAR COMPTE. Acord adoptat per la Comissió d'Investigació especial
de caràcter no permanent creada per l'ajuntament ple en sessió de 26-06-12.
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4 AP-2012/2515 DONAR COMPTE. Acord tercer de la resolució que s'elevarà a la sessió
de la Junta de Govern Local de data 14/12/2012, cas que aquesta sigui aprovada.
5 AP-2012/2516 DONAR COMPTE. Acord tercer de la resolució de data 29/11/2012,
dictada per l'alcalde de la Corporació, per avocació de competencies delegades en la Junta
de Govern Local
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI
6 AP-2012/2510 DICTAMEN. Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla
general metropolità als carrers Francesc Macià i Sant Ignasi de Loiola.
7 AP-2012/2511 DONAR COMPTE. Acord de la JGL, de 30-11-12, de donar per verificat el
Text refós de la Modificació punt. del PGM per a l'ajust de les qualificacions urbanístiques
de la pl. Pompeu Fabra, zona esportiva Can Cabanyes i Camp municipal.
8 Proposicions urgents.
AP-2012/2518 DICTAMEN. Resolució de les al·legacions presentades contra l'aprovació
provisional de la modificació de les Ordenances fiscals.
AP-2012/2519 DICTAMEN. Resolució de les al·legacions presentades contra l'aprovació
provisional de modificació de l'Ordenança general reguladora dels preus públics per a la
seva vigència a partir de l'1/01/2013.
9 Torn obert de paraules
AP-2012/2520 Senyor Jesús Mallorquín Fernández, en re. de Masendo 09, SL. Assumpte:
Impagament factures i el per què del descontrol municipal pel que fa a adjudicar obres.
AP-2012/2521 Senyora Isabel Mª Abellán Gómez. Assumpte: Escoles bressol i en particular
Nero-Nas
AP-2012/2522 Senyora Montserrat Conejo Palma, en representació de FAMPAS.
Assumpte: Moció exigint la retirada de l'esborrany avantaprojecte Llei Orgànica de Millora
de la Qualitat Educativa.
10 Mocions dels grups municipals
AP-2012/2517 Moció dels grups municipals CIu,PSC, ICV-EUiA, en relació a l'acord adoptat
per la comissió d'investigaci'ço especial de caracter no permanent creada per l'ajuntament
ple en sessió de 26/06/12.
AP-2012/2512 Moció presentada pels grups municipals de CIU, PSC i ICV-EUiA, exigint la
retirada de l'esborrany d'avantprojecte de la Llei Orgànica de millora de la qualitat educativa
(LOMCE) i en defensa de l'escola en català.
11 Precs i preguntes.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
SENYOR ALCALDE: Molt bé, si els hi sembla aniríem començant. Abans d’iniciar els punts
dels dia, com fem a cada sessió, guardaríem un minut de silenci per les dones que han
estat víctima de la violència de gènere. Senyor secretari, comencem?
1 Lectura i aprovació, si s'escau, dels esborranys de les Actes de les sessions
anteriors.
Per la Presidència es formula proposta d’aprovació de les Actes que van tenir lloc els dies
26 i 27 de novembre de 2012, les quals són aprovades per unanimitat.
SENYOR FALCÓ: Sí, una prèvia, alcalde. Hi ha hagut algun canvia en l’ordre del dia? Hi ha
algun canvi d’última hora? El guió del plenari és el mateix que s’ha parlat al matí?
SENYOR ALCALDE: Respecte al que s’ha plantejat a la Junta de Portaveus, crec que sí.
Seguim?
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 AP-2012/2513 DICTAMEN. Cessar el regidor David Gómez Villar com a representant
de l'Ajuntament de Badalona a diverses entitats.
En data 12 de juliol de 2011, l’Ajuntament Ple va acordar nomenar com a representant de
l’Ajuntament de Badalona, el regidor David Gómez Villar, en les següents entitats:
- Fundació Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol.
- Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya (abans Consorci Hospitalari de
Catalunya) i Comissió de Salut Pública del Consorci (Comissió de gestió social).
- Consorci Govern Territorial de Salut del Barcelonès Nord i Baix Maresme
En data 26 de juliol de 2011, l’Ajuntament Ple va acordar nomenar com a representant de
l’Ajuntament de Badalona, el regidor David Gómez Villar, en el Plenari i en la Comissió
Executiva Permanent del Consorci Badalona Sud.
En data 25 d’octubre de 2011, l’Ajuntament Ple va acordar nomenar com a representant de
l’Ajuntament de Badalona, el regidor David Gómez Villar, en el Comitè Comarcal de la Creu
Roja Barcelonès Nord.
D’acord amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL),
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, article 43 i concordants del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROF),
els Estatuts de les respectives entitats i altra normativa d’aplicació, proposo al Ple de
l’Ajuntament l’aprovació del següent acord:
PRIMER.- Cessar el regidor David Gómez Villar com a representant de l’Ajuntament de
Badalona en les entitats següents:
- Fundació Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol.
- Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya (abans Consorci Hospitalari de
Catalunya) i Comissió de Salut Pública del Consorci (Comissió de gestió social).
- Consorci Govern Territorial de Salut del Barcelonès Nord i Baix Maresme.
- Plenari i Comissió Executiva Permanent del Consorci Badalona Sud.
- Comitè Comarcal de la Creu Roja Barcelonès Nord.
SEGON.- Designar la regidora Sònia Egea Pérez, com a representant de l’Ajuntament de
Badalona en les entitats següents:
- Fundació Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol.
- Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya (abans Consorci Hospitalari de
Catalunya) i Comissió de Salut Pública del Consorci (Comissió de gestió social).
- Consorci Govern Territorial de Salut del Barcelonès Nord i Baix Maresme.
- Plenari i Comissió Executiva Permanent del Consorci Badalona Sud.
- Comitè Comarcal de la Creu Roja Barcelonès Nord.
TERCER.- Notificar el present acord als interessats i realitzar les publicacions oficials que
procedeixin per a la plena efectivitat d’aquest acord.
SENYOR SAGUÉS: Abstenció.
SENYOR SERRANO: Abstenció
SENYOR FALCÓ: Sí, tenint en compte que aquest matí, em sembla que a la Junta de
Portaveus, s’ha arribat a una reunió que hi haurà entre tots els grups municipals per
abordar aquesta qüestió, doncs abstenció.
SENYOR GÓMEZ: En contra.
SENYOR ALCALDE: Queda aprovat amb els vots del govern i amb la resta de
posicionaments. Següent.
Votació.
El dictamen precedent s'aprova per majoria simple.
Vots a favor: 10, del grup municipal del Partit Popular.
Vots en contra: 1, del regidor no adscrit.
Abstencions: 14, dels grups municipals Socialista, Convergència i Unió i Iniciativa per
Catalunya Verds- Esquerra Unida i Alternativa.
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3 AP-2012/2514 DONAR COMPTE. Acord adoptat per la Comissió d'Investigació
especial de caràcter no permanent creada per l'Ajuntament Ple en sessió de 26-06-12.
Identificació de l’expedient
Tipus d’acord: Donar compte al Ple de l’acord adoptat per la Comissió d’Investigació,
especial de caràcter no permanent creada per l’Ajuntament en Ple de 26 de juny de 2012.
Òrgan al que s’adreça: Ple municipal
En sessió de data 26 de novembre de 2012, la Comissió d’Investigació, especial de
caràcter no permanent creada per l’Ajuntament en Ple de 26 de juny de 2012, va aprovar
l’acord de “Remetre a la Oficina Antifrau de Catalunya el conjunt d’actuacions realitzades
per la Comissió d’investigació especial de caràcter no permanent creada per acord de
l’Ajuntament Ple del 26 de juny de 2012 i la documentació complementària d’aquestes
actuacions.”
L’esmentat acord es va aprovar per majoria simple dels seus membres amb el vot diriment
de l’Alcalde i, els vots particulars en contra, entregats durant el desenvolupament de la
sessió, del regidor senyor Francesc Serrano, en representació del grup polític municipal del
PSC i, de la regidora senyora Mercè Rius, en representació del grup polític municipal de
CiU. També va votar en contra el regidor senyor Carles Sagués, en representació del grup
polític municipal d’ ICV-EUiA, anunciant la presentació del seu vot particular per Registre
General, el qual va ser presentat en data 3 de desembre de 2012.

A continuació es transcriuen literalment l’acord aprovat i els tres vots particulars
presentats:
1.- ACORD:
“Atès que l’Ajuntament Ple en la seva sessió del 26 de juny de 2012 va acordar la creació
d’una Comissió d’investigació especial de caràcter no permanent per esbrinar possibles
actuacions irregulars de funcionaris de la Guàrdia Urbana de Badalona, consistents
presumptament en la recaptació de diners pel finançament d’activitats no institucionals
d’indole diversa realitzades per membres de la Guàrdia Urbana.
Atès que es va incorporar als treballs de la Comissió l’expedient informatiu instruït pels
serveis jurídics de l’Àrea de Seguretat Ciutadana, Convivència i Participació en virtut de
providència del Regidor de l’àrea del 12 de juny de 2012 dictada en base a les
competències atribuïdes al Regidor per delegació de l’Alcaldia (R.5/07/2011), per la que
s’ordenava als serveis jurídics d’aquesta Àrea la instrucció d’un expedient informatiu per tal
d’aclarir la possible veracitat de diverses informacions aparegudes en la premsa local sota
el títol genèric “Col·lecta sota sospita a Badalona”, que hipotèticament podien afectar al
alguns membres de la Guàrdia Urbana de Badalona.
Atès que al llarg dels treballs desenvolupats per la Comissió d’investigació especial han
aparegut testimonis i documentació que si més no, posen de manifest l’existència des de fa
alguns anys de possibles pràctiques irregulars en la conducta d’alguns membres del Cos de
la Guàrdia Urbana en el relatiu al finançament d’activitats no institucionals organitzades per
alguns funcionaris de la Guàrdia Urbana de Badalona.
Atès que, segons posen de manifest les actuacions realitzades per la Comissió
d’investigació especial de caràcter no permanent creada per l’Ajuntament Ple, el
finançament d’aquestes activitats es conseqüència fonamental de donacions de diversos
empresaris de la ciutat de Badalona i de fora de la ciutat, encara que tots ells realitzen
activitats econòmiques a Badalona.
Atès que algunes d’aquestes donacions son fetes per empresaris contractistes amb
l’Administració municipal.
Atès que no s’acredita que aquestes donacions d’empresaris pel finançament d’aquestes
activitats tinguin el pertinent reflex des de el punt de vista tributari i fiscal.
Atès que, segons es desprèn de les investigacions, aquestes donacions en diners o
espècie s’han efectuat a entitats de les que formen part funcionaris de la Guàrdia Urbana
de Badalona, l’Associació Esportiva de la Guàrdia Urbana de Badalona (AEGUB) i
l’Associació de Caps i Comandaments de Policia Local de Catalunya (ACCPOLC).
Vist que el Parlament de Catalunya va aprovar, mitjançant la Llei 14/2008, del 5 de
novembre, la creació de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC).
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Vist que l'OAC, segons determina l’article 1 de la Llei 14/2008, és una entitat de dret públic
amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar, que s'adscriu al Parlament de
Catalunya i que actua amb independència de les administracions públiques en l’exercici de
les seves funcions.
Vist que la finalitat de l'Oficina Antifrau és prevenir i investigar possibles casos concrets d'ús
o destinació il·legals de fons públics o qualsevol altre aprofitament irregular derivat de
conductes que comportin conflicte d'interessos o l'ús en benefici privat d'informacions
derivades de les funcions pròpies del personal al servei del sector públic.
Vist que són també finalitats de l'OAC assessorar i fer recomanacions per a adoptar
mesures contra la corrupció, les pràctiques fraudulentes i les conductes que atemptin
contra la integritat i la transparència en l'exercici de les funcions públiques, tot cooperant
amb les autoritats competents i col·laborant en la formació en aquest àmbit del personal al
servei del sector públic, i també impulsar totes les mesures que siguin pertinents per tal
d’assolir la transparència en la gestió del sector públic.
Vist que segons l’article 2 de la Llei 14/2008, l’àmbit de actuació de la OAC és el conjunt
del sector públic de Catalunya inclosos els ens locals i organismes de tota mena que en
depenen d’aquests.
Vist que en termes generals, i entre d’altres, a l'Oficina Antifrau de Catalunya li corresponen
les funcions d’investigació de possibles casos de conductes contràries a la probitat en
l'actuació de l'Administració i prevenir i alertar de les conductes del personal de
l'Administració i alts càrrecs que tinguin o puguin tenir com a resultat la destinació o l'ús
irregular de fons públics o qualsevol altre aprofitament il·lícit, comportin conflicte
d'interessos o consisteixin en l'ús particular d'informacions que aquells tinguin per raó de les
seves funcions i l'abús en l'exercici d'aquestes.
Vista l’obligació general establerta per a les autoritats i funcionaris públics en l’article 16.4
de la Llei 14/2008, de la Oficina Antifrau de Catalunya,
El sotasignat, Alcalde-president de l’Ajuntament de Badalona, proposa a la Comissió
d’investigació especial de caràcter no permanent creada per acord de l’Ajuntament ple del
26 de juny de 2012 l’adopció del següent acord:
Únic.- Remetre a la Oficina Antifrau de Catalunya el conjunt d’actuacions realitzades per la
Comissió d’investigació especial de caràcter no permanent creada per acord de
l’Ajuntament Ple del 26 de juny de 2012 i la documentació complementària d’aquestes
actuacions.”
2.- VOTS PARTICULARS PRESENTATS EN CONTRA DE L’ACORD
2.1- “Vot particular que formulen els regidors sotasignats en nom i representació del Grup
Municipal Socialista. al dictamen de la Comissió d’investigació especial de caràcter no
permanent creada per acord de l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de juny de 2012
D’acord al que estableix l’article 136-3 del Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, els regidors sotasignats formulen el següent vot
particular per a ser defensat davant el Ple Municipal.
Discrepem absoluta i radicalment de la decisió de remetre a la Oficina Antifrau de
Catalunya el conjunt d’actuacions realitzades per la Comissió d’investigació, doncs
entenem que aquesta decisió respon únicament a la voluntat del Grup Municipal Popular de
tancar i posar fi als treballs de la Comissió.
Una comissió viciada d’inici en la seva composició per la presència com a membre d’un
regidor presumptament implicat en els fets objectes d’investigació. Una comissió que,
després de restar paralitzada durant varis mesos, ha estat convocada únicament amb
l’objecte de posar-li fi.
La Comissió va ser creada, i citem textualment el text de la moció que li va donar origen,
per aclarir “les informacions aparegudes a la premsa en les que es donava com a certa la
presència d’agents uniformats de la Guàrdia Urbana en comerços i altres establiments de la
ciutat amb l’objecte de reclamar quantitats indeterminades de diners per a fins no
especificats.”
La Comissió ha estat necessària “ateses les insuficients i contradictòries explicacions del
Regidor de Seguretat, Convivència i Participació que públicament ha atorgat l’autoria
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d’aquests fets a l’Associació Esportiva de la Guàrdia Urbana de Badalona (Aegub) entitat
que ho ha desmentit de forma pública.”
L’empeny del president de la comissió i dels regidors del Grup Municipal Popular de voler
convertir aquests fets en quelcom habitual i no gens diferent de la col·lecta que altres anys
havia realitzat l’Associació Esportiva de la Guàrdia Urbana de Badalona, per a la festa
patronal, ha desmentit per la realitat, per això resulta incomprensible la seva utilització com
argument en el dictamen.
Precisament, de les poques coses que la Comissió ha pogut acreditar és que aquest any,
un guàrdia urbà ha demanat diners a comerciants, segons ell per encàrrec de l’Associació
Esportiva de la Guàrdia Urbana de Badalona (Aegub), mentre que tots els membres de
l’esmentada associació han desmentit aquest encàrrec.
Tractar d’avançar més enllà resulta impossible, degut a la pressa del Partit Popular per
tancar la Comissió. Una pressa comprensible quan, després de llegir les declaracions del
regidor David Gómez, al Diari de Badalona el 26 d’octubre passat, que en el temps dels fets
pertanyia al Grup Popular, tota l’oposició va demanar la seva compareixença a la Comissió.
David Gómez va declarar:
“¿Y por qué cree que no lo ha hecho?
Creo que tiene demasiado peso y el Alcalde cree que sin Jurado el Ayuntamiento no puede
sobrevivir. Yo le dije al Alcalde que sin Jurado gobernaría mejor, sin presiones,
espectáculos... muchas de estas cosas están promovidas por este señor. Ya debería
haberlo apartado del gobierno y haber proseguido con la comisión de investigación de las
colectas y se sabrían muchas cosas.
¿Por ejemplo?
Quién realmente ordenó la recaudación. Porque se apaleó públicamente a un guardia y no
hace más que cumplir una orden. Yo fui testigo de aquella orden. Y yo se lo expliqué al
alcalde.
¿Quiere decir que Jurado ordenó las colectas?
Yo llegué de Barcelona con el agente en cuestión, nos sentamos en la mesa de un
restaurante al lado de Miguel, que estaba comiendo con unos empresarios. Escuché como
Jurado les decía que necesitaba dinero para la fiesta de la Guardia Urbana. Acto seguido le
dijo al guardia que recogiera el dinero de los empresarios. No sé si hubo legalidad o
ilegalidad, sólo que se linchó a un guardia que recibió una orden de alguien que es
realmente el impulsor de la situación.”
La declaració de David Gómez podria haver donat llum sobre la responsabilitat del regidor
esmentat en els fets.
Creiem que no és casual la seqüència dels fets: l’entrevista, la petició de l’oposició i el
dictamen per posar fi a la comissió.
Per tot això, formulem un vot particular absolutament contrari al dictamen aprovat i
reclamem la continuïtat dels treballs de la Comissió fins a l’esclariment total dels fets.”
2.2- “Capteniment del grup municipal de Convergència i Unió sobre la Comissió especial
d’investigació de presumptes irregularitats en la recaptació de diners per part d’agents de la
Guàrdia Urbana de Badalona, creada per acord de Ple de 26 de juny de 2012.
Atesa la proposta d’acord per a adoptar, adreçada per la presidència de la Comissió
especial d’investigació creada per acord de Ple de 26 de juny de 2012, el grup municipal de
Convergència i Unió sol·licita la incorporació del següent escrit a l’expedient resultant de les
tasques desenvolupades per l’esmentada Comissió fins a dia d’avui, amb les següents
consideracions:
Primera: Les declaracions dels agents de la Guàrdia Urbana i altre personal d’aquesta
Corporació realitzades en sessió de 18 de juliol de 2012, de forma individual i consecutiva,
contenen versions contradictòries que a parer d’aquest Grup cal contrastar amb una nova
sessió en què puguin comparèixer els esmentats agents i personal de la Corporació, a més
d’altres persones que es considera que, ateses les afirmacions fetes en les esmentades
compareixences i dades fetes públiques amb posterioritat, cal que aportin la seva versió
dels fets investigats, incloent-hi aquelles que havent estat citades no van poder assistir a la
sessió de 18 de juliol de 2012 per a declarar davant la Comissió.
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Segona: Entre les contradiccions que a parer d’aquest Grup cal contrastar en nova sessió, i
després d’una acurada lectura de l’acta de la sessió de 18 de juliol de 2012, cal destacar
que l’agent senyor Manuel Batlle afirma que dóna els diners objecte d’investigació a l’agent
senyor Ernesto Martínez (pàgina 5 de l’acta de la sessió de 18 de juliol de 2012) mentre
que l’agent senyor Antonio Piña manifesta que és la persona que rep els diners per part de
l’agent senyor Manuel Batlle (pàgina 36 de l’acta de la sessió de 18 de juliol de 2012). Així
mateix, els agents compareixents coincideixen en afirmar que és l’agent senyor Manuel
Batlle qui s’encarrega de la recaptació dels diners objecte d’investigació, fora de l’àmbit i
supervisió de l’Associació Esportiva de la Guàrdia Urbana de Badalona (AEGUB), que en
anys anteriors havia realitzat accions de recaptació de diners i material per a la realització
de les seves activitats, però en unes condicions totalment diferents de les ocorregudes
enguany i que són objecte d’investigació, per la qual cosa no es pot admetre que les
conclusions de la Comissió assimilin una i altra realitat.
En aquesta línia, de les declaracions dels agents compareixents es desprèn que aquest
any, a diferència dels anteriors, les ordres per a la realització de la col·lecta parteixen de
comandaments de la Guàrdia Urbana, i no de la AEGUB, que és el que s’afirma en el
dictamen de conclusions que es presenta per part de la presidència de la Comissió.
En aquest sentit, sobre qui dóna ordres a l’agent senyor Manuel Batlle, l’esmentat agent
afirma que se li encomana la tasca en una reunió on són presents diversos agents (pàgina
3 de l’acta de la sessió de 18 de juliol de 2012), els quals, en les seves declaracions
escrites prèvies o en els casos en què van realitzar compareixences verbals davant la
Comissió, manifesten que en cap moment se sol·licita a l’agent senyor Manuel Batlle que
realitzi les seves tasques de recollida de col·laboracions econòmiques entre empreses i
comerços de la ciutat.
Tercera: A la vista de noves informacions aparegudes amb posterioritat a la sessió de 18 de
juliol, entre les quals cal destacar les afirmacions fetes pel senyor David Gómez, regidor de
Serveis Socials i Salut en el moment dels fets investigats, (Entrevista al Diari de Badalona
del dia 26 d’octubre de 2012) que apunten que l’encàrrec de la col·lecta parteix del regidor
de Seguretat i Participació Ciutadana, senyor Miguel Jurado, se sol·licita, en escrit adreçat
pels grups del PSC, CiU i ICV-EUA a la presidència d’aquesta Comissió el dia 29 d’octubre
de 2012, que en la següent sessió se citi a declarar el senyor David Gómez, actual regidor
no adscrit d’aquesta Corporació, i el senyor Miguel Jurado, que a més a més és membre de
la Comissió. En aquest sentit, l’esmentat escrit també sol·licita que se substitueixi el regidor
senyor Miguel Jurado com a representant del PP o del govern a la Comissió, per tal de
garantir la màxima transparència en el desenvolupament de les tasques de la mateixa.
Quarta: La sol·licitud de noves compareixences i de substitució del regidor senyor Miguel
Jurado no s’ha atès per part de la presidència de la Comissió. Alhora, es constata, amb la
convocatòria de la sessió d’avui 26 de novembre de 2012 i amb la proposta d’acord per a
adoptar, que l’objectiu de la presidència és que les tasques de la mateixa quedin tancades
en la sessió d’avui 26 de novembre de 2012 per a elevar tota la documentació a l’Oficina
Antifrau de Catalunya (OAC).
Cinquena: La proposta d’acord que es planteja que adopti aquesta Comissió és des del
punt de vista d’aquest Grup una acció que no s’ajusta a l’objectiu per a la qual la comissió
fou creada per acord de Ple de 26 de juny de 2012, i que no és altre que l’esclariment dels
fets objecte d’investigació. L’esclariment dels fets no s’ha pogut produir en la mesura que
no s’han pogut contrastar, amb noves compareixences, les afirmacions fetes en sessió de
la Comissió de 18 de juliol de 2012, ni altres informacions aparegudes amb posterioritat.
Sisena: D’acord amb la normativa vigent i amb el contingut del punt vuitè de la moció del
Ple de 26 de juny de 2012 que insta la creació de la Comissió, aquesta “elaborarà un
dictamen que haurà de ser elevat al Ple municipal”, òbviament abans d’enviar les
conclusions i la documentació de l’expedient als organismes que es consideri oportú, com
és el cas de l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC).
Ateses aquestes consideracions, el Grup municipal de Convergència i Unió manifesta el
seu vot contrari a l’esmentat escrit de conclusions en cas que no s’atenguin les peticions
que a continuació proposa per a l’adopció de les següents mesures:
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1. La retirada de la proposta d’acord que se sotmet a consideració de la Comissió en
aquesta sessió de 26 de novembre de 2012.
2. La sol·licitud de compareixença, per part de la presidència de la Comissió, dels agents de
la Guàrdia Urbana de Badalona i dels membres d’aquesta Corporació que van comparèixer
de forma individual i consecutiva en la sessió celebrada el 18 de juliol de 2012, així com la
d’altres agents del Cos i membres de la Corporació de qui l’expedient inclogui declaracions
remeses per escrit.
3. L’acceptació de la sol·licitud enviada per aquest Grup municipal i els grups del PSC i
ICV-EUA el dia 29 d’octubre de 2012, referent a la inclusió de les compareixences dels
regidors d’aquesta Corporació senyor Miguel Jurado i David Gómez, així com la substitució
com a membre de la Comissió representant del govern o del grup municipal del PP del
regidor senyor Miguel Jurado, ateses les raons argumentades en l’esmentada sol·licitud.
4. La celebració de com a mínim una sessió ordinària més de la Comissió per tal que es
puguin desenvolupar aquestes compareixences.
5. La transcripció de les mateixes en un termini no superior a un mes després de la
celebració de la segona sessió proposada, i l’enviament d’aquesta transcripció a tots els
grups que formen part de la Comissió.
6. La celebració, a partir del quinzè dia posterior a la tramesa de la transcripció i amb el
límit del trentè dia, d’una nova sessió de la Comissió, en aquest cas de caràcter deliberatiu,
amb l’objectiu d’elaborar de forma consensuada una proposta d’acord de la Comissió.
7. La celebració, en el termini màxim de 15 dies després de la sessió d’elaboració de la
proposta d’acord, d’una nova sessió per tal que aquesta sigui aprovada per la Comissió.
8. L’elevació al Ple d’aquesta Corporació, d’acord amb allò establert per la normativa vigent,
de l’acord aprovat per la Comissió, durant la primera sessió plenària ordinària que
s’esdevingui amb posterioritat a l’aprovació.
9. L’enviament a l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) i/o a altres ens com la Fiscalia de
Catalunya de l’acord aprovat en Comissió i ratificat pel Ple municipal i del conjunt de
l’expedient, i, si s’escau, l’obertura per part de l’autoritat competent i per acord de la
Comissió, d’eventuals expedients disciplinaris a agents del Cos de la Guàrdia Urbana que
puguin derivar en l’establiment de mesures cautelars.”
2.3- “Posició del Grup Municipal d’ICV-EUiA en relació a la proposta d’acord que ens
presenten a aprovació, a la sessió de la Comissió Investigació Especial (CIE) sobre la
Guàrdia Urbana de data 26 de novembre de 2012.
La CIE es crea a partir d’una demanda expressada en forma de moció pel nostre Grup
Municipal i el del PSC, justificant la seva necessitat pels següents fets:
“Ateses les informacions aparegudes a la premsa en les que es donava com a certa la
presència d’agents uniformats de la Guàrdia Urbana en comerços i altres establiments de la
ciutat amb l’objecte de reclamar quantitats indeterminades de diners per a fins no
especificats. Donada la gravetat d’aquest fet i ateses les insuficients i contradictòries
explicacions del Regidor de Seguretat, Convivència i Participació que públicament ha
atorgat l’autoria d’aquests fets a l’Associació Esportiva de la Guàrdia Urbana de Badalona
(Aegub), entitat que ho ha desmentit de forma pública. Donada la naturalesa dels fets, que
al parer dels grups municipals sotasignats no han estat aclarits de forma clara i taxativa”
La voluntat majoritària expressada en el Ple va ser constituir una Comissió, plural i
representativa de la composició del plenari, que actues sense cap tipus de constrenyiment i
que garantís la màxima independència en els seus treballs i investigació.
Des d’un primer moment, però, va quedar clar que la intenció del govern municipal va ser
contraria i va posar tots els entrebancs possibles al bon desenvolupament de la CIE.
-Alterant la proporcionalitat de la representació política, que s’havia acordat al Ple
-Imposant l’alcalde com a president de la CIE, negant-se a una presidència independent,
malgrat les demandes de la majoria del Ple.
-Nomenant coma a un dels seus representants a la comissió, el regidor de Seguretat Miguel
Jurado, directament afectat pel cas i negant-se a substituir-lo, malgrat les demandes d ela
majoria del Ple.
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- Proposant uns ritmes i una temporització per als treballs de la comissió que van resultar
ineficaços.
Malgrat aquesta obstaculització de la CIE va iniciar els seus treballs, acordant un seguit de
compareixences, moltes encara pendents, per impossibilitat d’assistir el dia de la
convocatòria o per no haver estat encara realitzada la citació.
De les declaracions realitzades i recollides a les actes, per tant no reproduiré, es confirma
de manera clara un seguit d’irregularitats, que s’havien produït en anys anteriors. Així
mateix queda demostrat, que els fets concrets que provoquen la creació de la CIE, tenen un
component diferent al que s’explica d’anys anteriors (la presència de comandaments, les
indicacions directes, les actuacions de caràcter personal i l’absència de l’AEGUB en la
gestió dels fets) i que justifiquen, per tant, el fet que cal aprofundir en aquest nou aspecte.
Un altre element, ha estat la constatació de diverses contradiccions (veure actes) en les
declaracions de les persones citades, que un cop revisades, exigeixen repetir la
compareixença per tal de poder aclarir diferents aspectes i confirmar quina ha estat la
realitat.
En els darrers dies la crisi que ha patit el govern municipal, amb el cessament del senyor
Antonio Cortés, coordinador de l’Àrea de Seguretat Convivència i Participació que
encapçala el regidor Jurado i la destitució de les seves funcions del regidor D Gómez, que
posteriorment va dimitir del Grup Popular, amb l’intercanvi de declaracions i acusacions
públiques que han provocat, ha afegit nous elements al contingut dels fets investigats, que
a priori semblen de prou importància pel cas.
Vist això, la representació majoritària del Ple va sol·licitar la compareixença de l’esmentat
regidor i va reiterar la petició que el representant del PP senyor Jurado, comparegués com
a interrogat a la CIE.
La comissió ha estat paralitzada des de fa uns mesos degut als els problemes de salut del
secretari de la corporació, al llarg d’aquest temps no hem tingut cap informació del govern,
ni en el sentit que ara es manifesta, ni en cap altra direcció.
Ha estat quan la majoria del Ple ha aprovat la pròrroga dels treballs de la comissió i ha
demanat la compareixença dels regidors Jurado i Gómez, que la minoria del PP que
controla la comissió, ha decidit unilateralment i contra la voluntat de la majoria del Ple,
donar-la per finalitzada.
Tenint en compte aquestes consideracions, el Grup Municipal d’ICV-EUiA manifesta el seu
vot contrari a la proposta de conclusions presentada pel grup del PP. Exigint la continuïtat
de la Comissió d’Investigació Especial, fins que aquesta hagi complert amb els seus
objectius. En qualsevol cas, però, cap grup municipal pot unilateralment decidir aprovar una
resolució, ja que qualsevol dictamen que elabori la comissió, d’acord amb el contingut de la
moció de 26 de juny de 2012, que instava la creació de la CIE, “haurà de ser elevat al Ple
municipal”.
En conseqüència, d’acord amb l’article 172 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals i amb allò anteriorment exposat, procedeix que, a
l’empara dels articles 82.3 i 126 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, es doni
compte al Ple de l’Ajuntament de l’acord de la Comissió d’investigació especial, de caràcter
no permanent, creada per en sessió plenària de 26 de juny de 2012.
4 AP-2012/2515 DONAR COMPTE. Acord tercer de la resolució que s'elevarà a la
sessió de la Junta de Govern Local de data 14/12/2012, cas que aquesta sigui
aprovada.
Identificació de l’expedient
Tipus de decisió:
Donar compte de l’ acord tercer de la resolució que
s’elevarà a la sessió de la Junta de Govern Local de data
14 de desembre de 2012, cas que aquesta sigui aprovada
Caràcter de la resolució:
Exhaureix la via administrativa
Òrgan al qual s’ adreça:
L’ Ajuntament Ple
Núm. expedient:
52/OBR-7/11
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Antecedents
Havent estat informat favorablement -i amb caràcter previ a l’ emissió d’ aquest documentpel secretari general accidental de la corporació d’ acord amb la resolució de data 24 de
setembre de 2012 i per l’ interventor municipal, l’ expedient de contractació relatiu a la
prestació dels serveis de cementiris, que es concreta en la prestació dels serveis
d’inhumació, exhumació, reducció, trasllats, gestió de l’ ossera, moviments de làpides o
aquells altres complementaris que en resultin de l’ oferta adjudicada, als cementiris de Sant
Pere i Sant Crist de Badalona, s’ha proposat elevar a la sessió ordinària de data 14 de
desembre de 2012 de la Junta de Govern Local, una resolució la part dispositiva de la qual
és del següent tenor literal:
“PRIMER.- Aprovar el Plec de prescripcions tècniques i de clàusules administratives
particulars que conformen l’expedient de contractació indexat amb el número 52/OBR-7/11
corresponent al contracte per a la prestació dels serveis de cementiris, que es concreta en
la prestació dels serveis d’inhumació, exhumació, reducció, trasllats, gestió de l’ ossera,
moviments de làpides o aquells altres complementaris que en resultin de l’ oferta
adjudicada, als cementiris de Sant Pere i Sant Crist de Badalona, per una durada d’ un any,
amb possibilitat de pròrroga pel termini màxim d’un any més, i amb un pressupost màxim
de licitació de 300.000,10 euros (a raó de 247.933,97 euros el valor base del contracte i
52.066,13 euros en concepte d’ IVA al tipus del 21% vigent).
SEGON.- Procedir a l’ obertura del procediment obert d’ adjudicació d’ aquest contracte
mitjançant tramitació ordinària, segons allò previst als articles 110, 150 i 157 del RDL
3/2011, de 14 de novembre, pel que s’ aprova el Text Refós de la Llei de contractes del
sector públic.
TERCER.- Sotmetre la despesa que se’ n derivi d’ aquest contracte, atenent que s’ ha
previst la seva entrada en vigor al proper exercici econòmic, a la condició suspensiva de l’
existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost municipal corresponent a l’ exercici
2013 i en el dels altres futurs exercicis que comprengui la seva execució així com la seva
pròrroga, cas de ser acordada, per atendre el seu pagament. Per al cas que en el
pressupost corresponent la consignació econòmica per atendre la obligació, sigui insuficient
o no n’hi consti, el contracte s’entendrà modificat o, en el seu cas, resolt, per aquesta causa
específica d’insuficiència o manca de consignació.
QUART.- Procedir a la publicació de l’anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la província
de Barcelona (BOPB) i en el perfil de contractant de l’Ajuntament de Badalona, d’acord amb
les previsions de l’article 142 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’ aprova el Text
Refós de la Llei de contractes del sector públic.
CINQUÈ.- Comunicar aquesta resolució al cap del Departament de Planificació i Gestió de
Serveis i a l’ Intervenció municipal.
SISÈ.- Donar compte de l’ acord tercer antecedent a l’ Ajuntament Ple a efectes de la seva
consideració en el procés d’elaboració i aprovació del pressupost general que hagi
d’atendre els compromisos futurs assumits.”
Fonaments de dret
1. Havent-se previst l’ entrada en vigor del contracte a què fa referència el primer acord
abans transcrit al proper exercici econòmic, la despesa derivada d’ aquest per a la propera
anualitat i per a la resta de futurs exercicis que comprengui la seva execució així com la
seva pròrroga, cas de ser acordada aquesta, s’ ha sotmès a la condició suspensiva de
l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost municipal corresponent a aquelles
anualitats per atendre el seu pagament.
2. En compliment de l’ acord sisè abans transcrit i només per al cas que la resolució que s’
ha transcrit als antecedents d’ aquest document sigui aprovada, cal donar compte del fet
exposat al fonament anterior a l’ Ajuntament Ple a efectes de la seva consideració en el
procés d’elaboració i aprovació del pressupost general que hagi d’ atendre aquest
compromís futur assumit amb l’aprovació d’ aquesta licitació.
3. D’acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva
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tramitació han d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la
pertinent proposta de resolució.
Proposta de resolució
En conseqüència, a l’empara del que preveu l’acord sisè de la resolució esmentada, si fós
aprovada, i considerant que no hi ha cap obstacle legal ni reglamentari proposo al tinent
d’alcalde, president de l’ Àmbit d’ Economia i Hisenda, que elevi proposta a l’ Ajuntament
Ple per tal de donar-ne compte de la resolució a què es fa referència en els antecedents
d’aquest document.
RESOLUCIÓ
Per tant, acceptant els fonaments fàctics i els raonaments jurídics de la Proposta de
resolució formulada, l’ Ajuntament Ple resol de conformitat prenent nota de la resolució
indicada.
5 AP-2012/2516 DONAR COMPTE. Acord tercer de la resolució de data 29/11/2012,
dictada per l'alcalde de la Corporació, per avocació de competències delegades en la
Junta de Govern Local
Identificació de l’expedient
Tipus de decisió:
Donar compte de la resolució de data 29 de novembre de
2012 dictada per l’ alcalde de la corporació, per avocació de
competències delegades en la Junta de Govern Local
segons resolució de data 5 de juliol de 2011
Caràcter de la resolució:
Exhaureix la via administrativa
Òrgan al qual s’ adreça:
L’ Ajuntament Ple
Núm. expedient:
61/NEG- 1/12
Antecedents
L’ alcalde de la corporació, per avocació de facultats delegades en la Junta de Govern
Local mitjançant resolució d’ alcaldia de data 5 de juliol de 2011, va dictar una resolució en
data 29 de novembre de 2012 la part dispositiva de la qual és del següent tenor literal:
“PRIMER: Avocar la competència delegada a la Junta de Govern mitjançant resolució
d’alcaldia de data 5 de juliol de 2011 per adoptar aquesta resolució.
SEGON.- Disposar l’ inici d’ un procediment negociat sense publicitat per a l’adjudicació del
contracte de subministrament de nou vehicles, a títol d’ arrendament sense opció de
compra, per al Servei de la Guàrdia Urbana de Badalona, amb els mateixos plecs de
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques aprovats pel procediment
obert – amb les salvedats a què s’ha fet referència en el fonament tercer d’ aquest
document -per un termini de 48 mesos (4 anys) a comptar de la data de l’ acta de recepció
que el responsable del contracte aixequi per acreditar que el lliurament dels vehicles s’ ha
fet a satisfacció de l’Ajuntament, amb un pressupost màxim de licitació per a la durada
esmentada de 371.203,79 (IVA inclòs al tipus del 21% vigent), que es distribueix entre els
lots en què s’ ha dividit l’ objecte d’ aquest contracte de la següent manera:
-Lot 1, format per 4 vehicles radio-patrulla dotats amb kit policial, mampara i distintius de la
Guàrdia Urbana, amb un pressupost màxim de licitació de 194.420,42 euros (IVA inclòs).
-Lot 2, format per 2 vehicles radio-patrulla dotats amb kit policial i amb distintius de la
Guàrdia Urbana, amb un pressupost màxim de licitació de 83.674,86 euros (IVA inclòs).
-Lot 3, format per 3 vehicles sense distintius amb sirena, rotatiu i emissora, amb un
pressupost màxim de licitació de 93.108,51 euros (IVA inclòs).
TERCER.- Sotmetre la despesa que se’ n derivi d’ aquest contracte, atenent que s’ ha
previst la seva entrada en vigor al proper exercici econòmic, a la condició suspensiva de l’
existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost municipal corresponent a l’ exercici
2013 i en el dels altres futurs exercicis que comprengui la seva execució així com la seva
pròrroga, cas de ser acordada, per atendre el seu pagament. Per al cas que en el
pressupost corresponent la consignació econòmica per atendre la obligació, sigui insuficient
o no n’hi consti, el contracte s’entendrà modificat o, en el seu cas, resolt, per aquesta causa
específica d’insuficiència o manca de consignació.
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QUART.- Convidar a la negociació a un mínim de tres empresaris de conformitat amb el
que disposa l’ article 178.1 del TRLCSP, entre aquests, a l’ empresa ALPHABET ESPAÑA
FLEET MANAGEMENT SA, que va ser l’ únic licitador que va presentar proposició i que va
ser admès en el procediment obert que es va endegar amb caràcter previ al que ara es
proposa per a l’adjudicació del contracte de referència.
CINQUÈ.- Comunicar aquesta resolució al Departament de la Guàrdia Urbana, al cap del
Departament de Compres i a l’ Intervenció Municipal.
SISÈ.- Donar compte d’ aquesta resolució a la propera sessió que dugui a terme la Junta
de Govern Local.
SETÈ.- Donar compte de l’ acord tercer antecedent a l’ Ajuntament Ple a efectes de la seva
consideració en el procés d’elaboració i aprovació del pressupost general que hagi
d’atendre els compromisos futurs assumits.”
Fonaments de dret
1. Aquesta resolució va ser adoptada per l’ alcalde de la corporació, per avocació de
facultats delegades en la Junta de Govern Local segons resolució d’ alcaldia de data 5 de
juliol de 2011, de conformitat amb l’ acord primer abans transcrit, a la vista del calendari de
sessions d’ aquest òrgan col·legiat previst per al mes de desembre d’ enguany i atenent els
serveis de seguretat ciutadana a què havien de servir els vehicles objecte del contracte de
referència.
2.Havent-se previst l’ entrada en vigor del contracte que se’n derivi del procediment l’aprovació del qual constituïa l’ objecte de la resolució transcrita als antecedents d’ aquest
document - al proper exercici econòmic, la despesa que se’ n derivi d’ aquest per a la
propera anualitat i per als altres futurs exercicis que comprengui la seva execució així com
també la seva pròrroga, cas que aquesta sigui acordada, es va sotmetre a la condició
suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos municipals
corresponents a aquelles anualitats per atendre el seu pagament.
3. En compliment de l’ acord setè abans transcrit, cal donar compte del fet exposat al
fonament anterior a l’ Ajuntament Ple a efectes de la seva consideració en el procés d’
elaboració i aprovació del pressupost general que hagi d’ atendre aquest compromís futur
assumit amb l’aprovació d’ aquest nou procediment per adjudicar el contracte de referència.
4. D’acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva
tramitació han d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la
pertinent proposta de resolució.
RESOLUCIÓ
Per tant, acceptant els fonaments fàctics i els raonaments jurídics de la Proposta de
resolució formulada, l’ Ajuntament Ple resol de conformitat prenent nota de la resolució
indicada.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI
6 AP-2012/2510 DICTAMEN. Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla
general metropolità als carrers Francesc Macià i Sant Ignasi de Loiola.
Per part de Planejament Urbanístic es presenta per a la seva aprovació provisional la
Modificació del Pla general metropolità al carrer Francesc Macià i a l’avinguda Sant Ignasi
de Loiola de Badalona.

Vist l’informe subscrit en data 30 de novembre de 2012 per la cap del Departament
de Planejament Urbanístic, que reproduït literalment diu:
“I N F O R M E
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 24 de juliol de 2012, acordà aprovar amb
caràcter inicial la modificació del Pla General Metropolità al carrer de Francesc Macià i a
l’avinguda Sant Ignasi de Loiola de Badalona.
L’acord es va publicar en el diari el Periódico el 16 d’agost de 2012 i en el BOPB el 23
d’agost de 2012.
DESCRIPCIÓ DEL PROPOSTA URBANÍSTICA
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La present modificació del Pla general metropolità (d’ara en davant “PGM") es proposa amb
l’objectiu de resoldre la situació d’estancament que existeix a l’entorn dels carrers Francesc
Macià i Sant Ignasi de Loiola, que coincideixen amb el sector històricament més consolidat
del barri del Progrés, i donar resposta a les necessitats de renovació urbana del nou centre
de la ciutat en continuïtat amb les transformacions que s’ estan duent a terme al voltant de
la plaça Pompeu Fabra.
- Àmbit
L’àmbit de la Modificació del PGM comprèn les illes amb front a l'avinguda del Marquès de
Mont-roig, entre el carrer de la República Argentina i el carrer de Roger de Flor, a la plaça
de Pep Ventura, i al carrer de Francesc Macià i les illes que donen front a l' avinguda de
Sant Ignasi de Loiola, entre el carrer Francesc Macià - plaça de Pompeu Fabra i el carrer
del Progrés. L’àmbit de la Modificació del PGM es delimita als plànols I.01- Emplaçament i
.I02- Situació i té una superfície total de 62.134,25 m2.
- Objectiu
La proposta de Modificació de PGM a la vora nord del barri del Progrés es concreta en els
següents objectius generals:
• Ajustar l’amplada dels vials mantenint les alineacions existents.
• Redefinir l’ordenació dels fronts edificats de les zones de densificació urbana
semiintensiva (clau 13b) i de nucli antic (clau 12), mantenint l’edificabilitat potencial
definida al planejament vigent.
• Ordenar les illes senceres segons els criteris de profunditat de les Normes
urbanístiques del PGM i regularitzar els fronts d’interior d’illa.
• Configurar espais lliures singulars que defineixin fites en la futura imatge urbana del
carrer recollint les singularitats d’edificis catalogats i la transformació de peces
industrials.
• Millorar les condicions urbanístiques per a una renovació real de l’edificació que
incentivi la construcció d’edificis plurifamiliars de façanes de dimensió major a la que es
fixa com a mínima en el Pla general metropolità.
La secció actual dels vials que es proposa mantenir en aquesta modificació de PGM,
s’ajusta a unes amplades mínimes de 18 m., al carrer de Francesc Macià, i de 12 m., a
l’avinguda de Sant Ignasi de Loiola però es complementa amb els espais lliures
confrontants de la plaça dels Països Catalans, la plaça de Pep Ventura, la plaça de
Pompeu Fabra, la plaça de la Plana i la plaça del rector Rifé que permeten una utilització
del carrer de manera més amable. En consonància amb aquest tipus de carrers, en el front
de Francesc Macià es proposen dos espais singulars: la reculada de l’edificació creant un
àmbit de pas públic major que la pròpia vorera del vial a l’illa de la casa Eduard Agustí i
una plaça a l’illa delimitada pel carrers de Sagunt, d'Alfons XII, de la Conquista i de
Francesc Macià connectada amb el vial amb una planta baixa porxada de l’amplada total de
la plaça que correspon a l’equipament previst
- Antecedents urbanístics
• El Pla general metropolità de 1976 va afectar les alineacions de la banda sud de
l’esmentat tram de carrer amb un ample de 50 metres.
• L’any 1991 l’Ajuntament elabora la Modificació puntual del PGM a l’avinguda del
Marquès de Mont-roig i el carrer de Francesc Macià entre els carrers Cervantes i de
Sant Ignasi de Loiola, amb la proposta de desafectar l’ample de vial de 50 metres
definit en el PGM.
• En data 2 d’agost de 1991, el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques l’aprova
amb dues prescripcions:
- Mantenir la reserva d’amplada de 50 m de l’avinguda Marquès de Mont-roig en el
tram comprès entre els carrers de Cervantes i Maria Auxiliadora.
- Mantenir una amplada mínima de 30 m pel carrer Francesc Macià entre els carrers
de Maria Auxiliadora i de Sant Ignasi de Loiola garantint la seva execució i gestió
mitjançant la renovació de l’edificació d’acord amb l’alternativa gràfica i
d’actuacions annexes el present acord.
• El 9 de setembre de 1991 (09/11/92) l’Ajuntament presenta recurs contenciós
administratiu que és desestimat.
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•

L’Ajuntament interposa recurs de cassació, el 14 de novembre de 1994 davant del
Tribunal Superior de Justícia.
• En data 13 de juliol de 1994, la Secció Segona de la Sala Contenciosa administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dicta sentència i es publica al BOP el 14
de juliol de 1995 amb les següents consideracions:
- Dóna autonomia a l’Ajuntament per decidir sobre l’ample de vial que cregui més
oportú donat que es considera una via de caràcter local.
- Qualsevol modificació que comporti augment de la població haurà d’anar
acompanyada simultàniament de la previsió de més espais públics en proporció
mínima de 5 m2 de sòl per habitant i l’equipament comunitari segons marca la llei.
• En data 21 de desembre de 1999, es redacta un document de suspensió de llicències
coincident amb l’àmbit del document de la Modificació puntual de PGM a fi de donar-li
sortida a la situació d’estancament que l’esmentada afectació generava.
• En data 19 de desembre de 2000, el Ple municipal aprova sotmetre a informació
pública l’estudi d’alternatives amb caràcter previ a la Modificació puntual del PGM al
carrer de Francesc Macià i l’avinguda Marquès de Mont-roig entre els carrers de la
República Argentina i de Sant Ignasi de Loiola.
• En data 13 de febrer de 2004 s’aprova definitivament la Modificació puntual del PGM al
carrer de Francesc Macià i l’avinguda Marquès de Mont-roig entre els carrers de la
República Argentina i de Sant Ignasi de Loiola amb l’objectiu de reduir l’afectació
d’eixamplament de vial de 50 a 30 metres.
- Justificació de la proposta
Vuit anys després de l’aprovació de la desafectació parcial del ample de vial, el sector no
ha evolucionat i només a aconseguit mantenir l’estancament existent de renovació del teixit
històric del barri.
L’Ajuntament, constatant aquest fet i recollint una demanda reiterada del veïns del sector,
proposa la desafectació del carrer Francesc Macià i el tram de les tres illes finals de Sant
Ignasi de Loiola, properes a la plaça Pompeu Fabra, mantenint les caixes de vial actuals de
18 m. i 12 m, mínims respectivament.
La justificació de la desafectació per amplada de vial dels trams de vial delimitats rau en
permetre una renovació de l’edificació sense les càrregues urbanístiques que fan diferir en
el temps el procés i la voluntat de fomentar la xarxa viaria del centre per a ús del vianant i el
transport públic, complementant l’aposta per els usos terciaris a l’entorn de la plaça
Pompeu Fabra i la prolongació cap a Francesc Layret i carrer del Mar i la futura
transformació de la rambla de Sant Joan.
Els criteris viaris per al centre de la ciutat s’enfoquen a una voluntat d’eliminació del pas a
través de vehicles, donada la presència d’un transport públic intens, tan en superfície com
en subsòl, així com per les alternatives que té aquest sector de desviar el flux de trànsit cap
el lateral de l’autopista i comptar amb importants aparcaments públics perifèrics que
permeten deixar el cotxe abans d’arribar al centre: plaça dels Països Catalans, La Plana, el
futur pàrquing del Corte Inglés, d’accés des del lateral, el de Pompeu Fabra, d’accés des de
Martí Pujol.
- Descripció de la proposta
La proposta de PGM es concreta en les següents accions:
1. Desafectació de vial als fronts de la banda mar de l’avinguda Marqués de Montroig, plaça de Pep Ventura, carrer Francesc Macià, des de República Argentina a
l’avinguda de Sant Ignasi de Loiola, mantenint l’alineació actual existent. Queda
modificada l’amplada definida en el planejament vigent de 30 m. proposant
l’amplada actual, que té un mínim de 18 m.
2. No superar l’edificabilitat prevista en el planejament vigent, disminuint una planta
d’alçada en el front de l’avinguda Marqués de Mont-roig , plaça de Pep Ventura i
carrer Francesc Macià, des de República Argentina a l’avinguda de Sant Ignasi de
Loiola. En caràcter general el front desafectat tindrà una alçada màxima reguladora
de PB+3 i una profunditat edificable de 11 m.
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3. Fixar estratègies de condicions d’edificació que permetin una transformació dels
edificis amb façanes de major envergadura, fixant la façana mínima de 12 m. (amb
un marge del 5% per al seu compliment)
4. A l’illa delimitada per plaça de Pep Ventura i carrers Providència, d’Alfons XII i
Roger de flor, (illa 2) qualificar de zona 18 – zona subjecta a ordenació segons
volumetria específica, amb l’objectiu de configurar un edificació singular que
permeti mantenir la peça catalogada de la Casa Agustí. i fixar un polígon d’actuació
urbanística PAU -1 per garantir l’adequat desenvolupament. Es manté el sostre
previst en el planejament vigent.
5. Desafectació de vial de l’avinguda de Sant Ignasi de Loiola des dels carrer de
Francesc Macià - plaça de Pompeu Fabra a Progrés mantenint l’alineació actual.
6. No superar l’edificabilitat prevista en el planejament vigent al front de Sant Ignasi de
Loiola ajustant el número de plantes fixades:
- A l’illa 8, delimitada pels carrers Sant Ignasi de Loiola, Alfons XII, de la Lluna i
Gifré, es proposa una edificació total de l’illa de PB+2 i el front del carrer Guifré de
PB+3.
- A l’illa 9, delimitada per Sant Ignasi de Loiola, Guifré, de la Conquista, Progrés i
plaça del Doctor Rifé, es proposa PB+3, tret del front al carrer Progrés que es
manté PB+4 vigent.
7. Delimitar un àmbit per a la Modificació de PGM que permeti regularitzar les illes
senceres, recalculant les fondàries edificables segons els criteris de les NNUU, tot
fixant una única fondària per a les dues zones (13b -12).
8. Mantenir l’àmbit de zona 14b a l’illa delimitada pels carrers Sant Ignasi de Loiola,
Conquista, d’Alfons XII i Sagunt, (illa 5*) a desenvolupar segons Pla de millora
urbana, que permet transformar els usos industrials obsolets en habitatges zona
verda i equipament. Es manté el sostre previst en el planejament vigent, però ara
es fixa la posició del sòls de cessió d’equipament i zona verda. Per a l’equipament
es fixen les seves condicions d’edificació: donar front al carrer de Francesc Macià,
d’amplada total de la zona verda, amb la planta baixa porxada que permet integrar
tota la dimensió del la plaça al carrer.
SOL·LICITUD D’INFORME ALS ORGANISMES AFECTATS
D’acord amb l’article 85.5 del TRLU s’ha sol·licitat informe als següents organismes afectats
per raó de llurs competències sectorials:
ORGANISME
Data sortida
Data recepció
Data resposta
Departament Territorial i Sostenibilitat
18/09/2012
02/10/2012
- Autoritat del Transport Metropolità
20/11/2012
Departament de Cultura
18/09/2012
02/10/2012
- En data 20 de novembre s’ha rebut l’informe de l’Autoritat del Transport Metropolità on es
comunica que en la fase d’aquest tràmit de no ha d’emetre informe, però informen que si
que s’haurà de redactar un Estudi de mobilitat generada en el moment d’elaborar el
planejament derivat d’aquest present instrument.
L’escrit de l’ATM recorda la importància de què el planejament incorpori els valors que
emanen del Decret 344/2012, de promoure la mobilitat sostenible i segura, fomentant el
transport públic i la mobilitat a peu, garantint les dotacions d’aparcaments de vehicles i
l’ús de la bicicleta en els nous equipaments que planifiquem.
Recollint aquest informe, s’ha incorporat en la Normativa puntualitzacions que permeten
promoure la mobilitat sostenible, més enllà de la present tramitació. Puntualitzacions que
determinen obligacions per el planejament derivat i també s’ha introduït concrecions per a
la dotació d’aparcaments al sector en la fase d’execució d’aquest mateix planejament
derivat.
Admissió de l’aparcament amb ocupació del 100% en el subsòl de la zona 18, recollint la
modificació de les NNUU per a Badalona, però garantint les distàncies de protecció de a
Casa Agustí i determina que no es podrà tancar l’espai lliure de la zona respecte de l’espai
públic col·lindant.
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Admissió de l’aparcament en concessió en el subsòl de la zona verda de l’illa de l’antiga
Citroën a desenvolupar en el planejament derivat de la illa 5*. (Pla de millor urbana)
Determinar que l’equipament haurà de garantir les dotacions d’aparcament que determini el
Decret de mobilitat vigent en el moment de la seva implantació, així com preveure
aparcament per a bicicletes.
Per altra banda, cal dir que el document ha tingut molt en compte que la proposta col·labora
en incrementar la mobilitat a peu i en transport públic al centre de la ciutat.
- El Departament de Cultura no ha emès informe en el termini corresponent.
PERÍODE D’INFORMACIÓ PÚBLICA
Durant el preceptiu període d’informació pública no s’ha presentat cap al·legació
CONCLUSIÓ
El document compleix amb les disposicions establertes en el Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, el Decret 305/2006, de 18 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, el Real Decret Legislatiu
2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Ley de Suelo, que les
modificacions introduïdes en el text i en els plànols no són substancials i per tant, res
s’oposa a prosseguir la tramitació de la Modificació de Pla general metropolità al carrer
Francesc Macià i a l’avinguda de Sant Ignasi de Loiola.”
Vist l’informe subscrit en data 3 de desembre de 2012 pel Departament Jurídic de l’Àrea
d’Urbanisme, i que reproduït literalment diu el següent:
Per part del Servei d’Ordenació del Territori de l’Àrea d’Urbanisme i Territori s’ha redactat la
Memòria de la Modificació puntual del PGM al carrer Francesc Macià i a l’avinguda de Sant
Ignasi de Loiola amb l’objectiu de resoldre la situació d’estancament que existeix a l’entorn
d’aquests carrers, que coincideixen amb el sector històricament més consolidat del barri del
Progrés i donar resposta a les necessitats de renovació urbana del nou centre de la ciutat
en continuïtat amb les transformacions que s’ estan duent a terme al voltant de la plaça
Pompeu Fabra.
L’àmbit de la Modificació del PGM comprèn les illes amb front a l’avinguda del Marquès de
Mont-roig, entre el carrer de la República Argentina i el carrer de Roger de Flor, a la plaça
de Pep Ventura, i al carrer de Francesc Macià i les illes que donen front a l' avinguda de
Sant Ignasi de Loiola, entre el carrer Francesc Macià - plaça de Pompeu Fabra i el carrer
del Progrés. L’àmbit de la Modificació del PGM es delimita als plànols I.01- Emplaçament i
.I02- Situació i té una superfície total de 62.134,25 m2.
Aquesta memòria es va aprovar amb caràcter inicial per part de l’Ajuntament Ple en sessió
ordinària de 24 de juliol de 2012. La informació pública es va verificar mitjançant publicació
al diari El Periódico de 16 d’agost i en el BOPB de 23 d’agost, tots dos de 2012.
No consta que durant el període d’informació pública s’hagi formulat cap al·legació.
En data 30 de novembre de 2012 la cap del Departament de Planificació i Oficina del Pla ha
emès un informe mitjançant el qual, a més d’exposar l’objecte, àmbit i justificació de la
proposta presentada així com els antecedents urbanístics, es refereix a l’informe que ha
emès l’Autoritat del Transport Metropolità, relatiu a la necessitat d’emetre un informe de
mobilitat quan s’elabori el planejament derivat del present instrument. Arran d’això s’han
incorporat les següents modificacions:
Puntualitzacions que determinen obligacions per el planejament derivat i també s’ha
introduït concrecions per a la dotació d’aparcaments al sector en la fase d’execució
d’aquest mateix planejament derivat.
Admissió de l’aparcament amb ocupació del 100% en el subsòl de la zona 18, recollint la
modificació de les NNUU per a Badalona, però garantint les distàncies de protecció de a
Casa Agustí i determina que no es podrà tancar l’espai lliure de la zona respecte de l’espai
públic col·lindant.
Admissió de l’aparcament en concessió en el subsòl de la zona verda de l’illa de l’antiga
Citroën a desenvolupar en el planejament derivat de la illa 5*. (Pla de millor urbana)
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Determinar que l’equipament haurà de garantir les dotacions d’aparcament que determini el
Decret de mobilitat vigent en el moment de la seva implantació, així com preveure
aparcament per a bicicletes.
Per altra banda, cal dir que el document ha tingut molt en compte que la proposta col·labora
en incrementar la mobilitat a peu i en transport públic al centre de la ciutat.
Consta també acreditat que el dia 20 de setembre de 2012 es va notificar al Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que no ha emès informe.
Analitzat el document, l’arquitecte municipal informa que les modificacions introduïdes en el
text i en els plànols no tenen la condició de substancials i, per tant, proposa que es continuï
la tramitació d’aquesta modificació de PGM.
NORMATIVA D’APLICACIÓ
Aquesta modificació del Pla General metropolità d’iniciativa pública es formula i tramita per
aquesta Corporació municipal a l’empara de l’article 96, en concordança amb l’article 76,
del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, en endavant TRLUC.
A l’expedient administratiu 12/D5-12 tramitat pel Departament de Planejament Urbanístic hi
consten les determinacions establertes per l’article 69.2 del RLUC, respecte el contingut de
la memòria:
Justificació de la conveniència i oportunitat de la seva formulació.
Informació urbanística, acompanyada dels estudis complementaries.
Descripció i resultat del programa de participació ciutadana.
Objectius de l’ordenació.
Normativa.
Agenda.
Avaluació econòmica.
Documentació ambiental.
Així mateix, respecte les modificacions introduïdes, aquestes no tenen la consideració de
substancials als efectes de l’article 112 del RLUC.
PROCEDÈNCIA DE L’APROVACIÓ PROVISIONAL I RATIFICACIÓ DEL TEXT DEL
CONVENI
D’acord amb la normativa citada i a la vista de la documentació tècnica que consta a
l’expedient, s’informa favorablement la proposta presentada per tal que sigui aprovada amb
caràcter provisional pel Ple Municipal, en virtut de la facultat que li atribueix l’article 22.2.c)
de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL), en relació amb l’article
52.2 c) del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat
per DL 2/2003, de 28 d’abril, acord que, conforme l’apartat k) de l’article 114.3 del
TRLMRLC, requereix que sigui adoptat amb el vot favorable de la majoria absoluta del
nombre legal de membres de la corporació.
No obstant això, se sotmet aquest informe a qualsevol altre millor fonamentat en Dret.
Atesos els informes tècnic i jurídic transcrits anteriorment, els sotasignats membres de la
Comissió Informativa de l’Àmbit del Territori proposen al Ple de l’Ajuntament l’adopció del
següent acord:
PRIMER.- Aprovar amb caràcter provisional la Modificació del Pla general metropolità al
carrer Francesc Macià i l’avinguda Sant Ignasi de Loiola. Aquesta actuació urbanística es
promou i tramita per aquesta Corporació municipal a l’empara de l’article 96, en
concordança amb l’article 76 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat
per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, amb el ben entès que amb motiu de la
recomanació per l’Autoritat del Transport Metropolità i que es recull a l’expedient de
modificació del PGM s’han incorporat unes esmenes en la memòria, les quals no tenen la
naturalesa de canvis substancials, en els termes que s’expressa l’article 112.2 del
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (aprovat pel Decret 305/2006).
SEGON.- Donar trasllat de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit
metropolità de Barcelona per tal d’assolir l’aprovació definitiva, d’acord amb l’article 80 del
TRLUC.
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SENYOR ALCALDE: Entenc que aprovat, ja que aquest és un.... hi ha alguna paraula sobre
aquesta qüestió, no?... doncs aquest és un pas més d’una proposta que jo crec, i que ja
varem debatre quan varem fer l’aprovació inicialment, avui és provisionalment sobre una
reivindicació històrica dels veïns del carrer Francesc Macià pel que respecta a la
desafectació dels seus habitatges. Crec que ens hem de felicitar perquè el procés segueix
pel tràmit adequat. Per tant, bona notícia per als veïns afectats i bona notícia per a la ciutat
de Badalona, després d’una reivindicació de més de 40 o 50 anys. Endavant.
Votació.
El dictamen precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 25.
7 AP-2012/2511 DONAR COMPTE. Acord de la JGL, de 30-11-12, de donar per verificat
el Text refós de la Modificació punt. del PGM per a l'ajust de les qualificacions
urbanístiques de la pl. Pompeu Fabra, zona esportiva Can Cabanyes i Camp
municipal.
La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 30 de novembre de 2012 va aprovar
el següent acord:
“Per part de Planejament Urbanístic es presenta una proposta per donar per verificat el Text
refós de la Modificació del Pla general metropolità d’àmbit discontinu per a l’ajust de les
qualificacions urbanístiques de la plaça Pompeu Fabra, la zona esportiva Can Cabanyes i
el Camp municipal de Badalona.
Vist l’informe subscrit en data 23 de novembre de 2012 per l’arquitecta del Departament de
Planejament Urbanístic, que reproduït literalment diu:
“I N F O R M E
Informe tècnic relatiu a la tramitació de la Modificació del Pla general metropolità d’àmbit
discontinu per a l’ajust de les qualificacions urbanístiques de la plaça Pompeu Fabra, la
zona Esportiva Can Cabanyes i el Camp municipal de Badalona, formulat per l’Ajuntament
de Badalona per a l’aprovació del text refós.
Antecedents
En data 25 d’octubre de 2011 el Ple de l’Ajuntament va aprovar amb caràcter inicial la
Modificació del Pla General Metropolità d’àmbit discontinu per a l’ajust de les qualificacions
urbanístiques de la plaça Pompeu Fabra, la zona Esportiva Can Cabanyes, el Camp
municipal de Badalona i el centre de conservació i control de les Rondes. L’esmentat acord
es va publicar en el diari El Punt Avui el 4 de novembre de 2011 i en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona el 4 de novembre de 2012.
En data 31 de gener de 2012 el Ple de l'Ajuntament, va aprovar amb caràcter provisional la
Modificació del Pla General Metropolità d’àmbit discontinu per a l’ajust de les qualificacions
urbanístiques de la plaça Pompeu Fabra, la zona Esportiva Can Cabanyes, el Camp
municipal de Badalona i el centre de conservació i control de les Rondes.
En data 18 d’abril de 2012 la Ponència tècnica de la Comissió Territorial d’Urbanisme de
l’àmbit metropolità de Barcelona ha resolt suspendre la tramitació de la Modificació del Pla
General Metropolità d’àmbit discontinu per a l’ajust de les qualificacions urbanístiques de la
plaça Pompeu Fabra, la zona Esportiva Can Cabanyes, el Camp municipal de Badalona i el
centre de conservació i control de les Rondes, promoguda i tramesa per l’Ajuntament, fins
que s’aporti un text refós verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de
l’expedient i degudament diligenciat, incorpori les prescripcions següents:
-1.1 Cal donar compliment a les condicions de l’informe de la Demarcació de Carreteres
de l’estat del Ministeri de Fomento, i si s’escau obtenir-ne l’informe favorable, així com
incorporar les prescripcions de l’informe de la Direcció General de Carreteres de data
16 d’abril de 2012.
-1.2 Pel que fa al subàmbit A (Plaça Pompeu Fabra), cal excloure del document els sòls
del Pla director de l’ARE l’Estrella. Així mateix, pel que fa a l’ajust de la zona verda per
la banda sud-oest, cal mantenir la traça viària de l’eix Rambla de Sant Joan / Sant
Ignasi de Loiola. També pel que fa als uso, cal o bé fixar l’ús i els paràmetres de
l’equipament en la modificació o bé especificar que caldrà tramitar un Pla especial.
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-1.3 Cal rectificar els plànols del subàmbit C inclosos en l’apartat corresponent a la
Separata zones verdes atès que no s’ajusten al planejament vigent ni al proposat i, per
fer coherent el document, cal concretar en la normativa, els quadres de superfícies i la
documentació gràfica que la clau prevista per la zona verda del subàmbit A és la de 6b.
En data 2 de maig de 2012 la Demarcación de Carreteras del Estado en Catalunya remet
l’informe emès per la Subdirección General de Explotación y Gestión de Red de la
Dirección General de Carreteras (Ministerio de Fomento). Aquest informe emès en data 17
d’abril de 2012 informa desfavorablement la figura urbanística remetent-se a l’informe emès
per la Demarcación de Carreteras del Estado en Catalunya (Ministerio de Fomento). Aquest
últim informe al que es remet de data 25 de gener de 2012 de la Demarcación de
Carreteras del Estado en Catalunya (Ministerio de Fomento), és de caràcter desfavorable i
inclou les següents prescripcions:
- Consideraciones con respecto al centro de conservación de las rondas:
El centro de conservación de las Rondas se sitúa en el ámbito 4 de la citada
Modificación Puntual del PGM, en una parcela con superficie de 3.776 m² y ocupando
la nave existente en planta 702,30 m² (PB+1).
Según la normativa vigente relativa a túneles se requiere la ampliación de las
instalaciones de dicho Centro de Conservación. Estudiando las normas urbanísticas
planteadas en la Modificación Puntual de PGM, dicha nave no tendrá la posibilidad de
ser ampliada en un futuro.
Por todo ello, debe procederse a la modificación de la calificación del suelo del ámbito
4 subsector D1 de sistema de verde local (XIII) a sistema de servicios técnicos
metropolitanos (clave 4) en una superficie no inferior a 5.776 m² con las
correspondientes modificaciones de las normas urbanísticas de dicho subsector.
Introducció
El text refós de la Modificació que es presenta per a la seva verificació incorpora les
prescripcions de la resolució la Ponència tècnica de la Comissió Territorial d’Urbanisme de
l’àmbit metropolità de Barcelona de data 18 d’abril de 2012.
Atès la negativa de l'informe de la Demarcación General de Carreteras (Ministerio de
Fomento) de data 25 de gener de 2012, es decideix excloure l’àmbit D d’aquesta
Modificació de PGM per a seguir amb la tramitació de l’expedient. Com a conseqüència del
exposat es canvia la denominació de la Modificació de PGM passant a denominar-se
Modificació del Pla general metropolità d’àmbit discontinu per l’ajust de les qualificacions
urbanístiques de la plaça Pompeu Fabra, la zona esportiva Can Cabanyes i el Camp
municipal de Badalona.
Objecte
La Modificació del Pla General Metropolità es planteja amb l’objectiu d’ajustar les
qualificacions urbanístiques de la plaça de Pompeu Fabra, la Zona esportiva Can Cabanyes
i el Camp municipal de Badalona, per adaptar-les als usos existents i la urbanització i
edificacions implantades.
Àmbit de la Modificació
La Modificació del PGM abasta un àmbit discontinu format per 3 sectors denominats A Plaça de Pompeu Fabra, B - Zona esportiva Can Cabanyes i C - Camp municipal de
Badalona, amb una superfície total de 51.354 m².
Planejament vigent
El planejament vigent als sectors A, B i C és el següent:
Sector A - Plaça de Pompeu Fabra
El planejament vigent al sector A és el següent:
− Modificació puntual del Pla general metropolità al barri de Coll i Pujol i les vores del
barri de Sant Crist.
Data aprovació: 22/06/2004. Data publicació: 07/10/2004.
− Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de l’àmbit del Barcelonès.
Data aprovació: 13/03/2009. Data publicació: 13/05/2009.
Els terrenys del sector A inclosos en l’àmbit de la Modificació del PGM estan classificats
com a sòl urbà, i qualificats com a sistema viari (clau 5), sistema de verd públic (clau 6),
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sistema de parcs i jardins urbans de nova creació de caràcter local (clau 6b) i de sistema
d’equipaments comunitaris i dotacions de nova creació de caràcter local (clau 7b).
Sector B – Zona esportiva Can Cabanyes
− MPGM sector turó d’en Caritg.
Data aprovació: 21/06/1990. Data publicació: 27/07/1990.
− Pla especial de vialitat A-19.
Data aprovació: 09/09/1985. Data publicació: 20/09/1985.
Els terrenys del sector B inclosos en l’àmbit de la Modificació del PGM estan classificats
com a sòl urbà i qualificats com a sistema de parcs i jardins urbans de nova creació de
caràcter local (clau 6b).
Sector C - Camp municipal de Badalona
− Pla especial de reforma interior de Montigalà.
Data aprovació: 06/11/1986. Data publicació: 24/07/1987.
− Modificació del PGM. Pla Especial de Reforma Interior de Montigalà.
Data aprovació: 26/03/1987. Data publicació: 06/04/1987.
− Pla Especial de Modificació d’usos dels equipaments a Montigalà.
Data aprovació: 01/03/1995. Data publicació: 19/05/1995.
− Pla especial per a la reordenació volumètrica dels polígons G, J, K, D i H del Pla
especial de reforma interior de Montigalà.
Data aprovació: 31/05/1995. Data publicació: 07/07/1995.
− Modificació puntual article 7 normativa del Pla especial reordenació volumètrica
polígons G, J, K, D i H del Pla especial de reforma interior de Montigalà.
Data aprovació: 18/06/1997. Data publicació: 15/07/1997.
− Modificació puntual del Pla general metropolità a l’avinguda dels Vents.
Data aprovació: 03/09/2010. Data publicació: 22/09/2010.
− Modificació del Pla general metropolità a l’avinguda Navarra.
Data aprovació: 16/11/2010. Data publicació: 01/12/2010.
Els terrenys del sector C inclosos en l’àmbit de la Modificació del PGM estan classificats
com a sòl urbà, i qualificats de sistema equipament nova planta -sanitari-assistencial (clau
XI), sistema equipament nova planta - reserva (clau XI), sistema d’equipament esportiu
(clau 7a), sistema de verd local (clau XII) i sistema de verd general (clau XIV).
Descripció de la proposta
Sector A - Plaça de Pompeu Fabra
Al sector A es proposa l’ajust de les qualificacions urbanístiques del sistema viari, del
sistema de parcs i jardins urbans i del sistema d’equipaments per adaptar-les la
urbanització executada. Així mateix es defineix l’edificabilitat i els usos dels locals destinats
serveis vinculats a la plaça, ubicats dins la zona qualificada de sistema d’equipaments
aprofitant punt on es concentra el desnivell entre les rasants del carrer d'Anselm Clavé i el
carrer de la Creu. Els usos i l’edificabilitat dels locals destinats a serveis vinculats al parc
són els següents:
- Usos: Serveis vinculats al parc, bar-restaurant, magatzem i serveis tècnics.
- Edificabilitat: 472 m²
Sector B - Zona esportiva Can Cabanyes
Al sector B es proposa el canvi de qualificació d’una part del sistema de parcs i jardins
urbans (clau 6b) a sistema d’equipaments (clau 7a) d’ús esportiu i la definició dels
paràmetres urbanístics d’edificabilitat, número de plantes i alçada reguladora màxima, per
adaptar-los a l’ús esportiu i a la urbanització i edificacions executades. Els usos, el tipus
d’ordenació i els paràmetres urbanístics de les edificacions implantades al sector B són els
següents:
- Tipus d’ordenació: volumetria específica
- Ús: esportiu
- Alçada reguladora màxima: planta baixa + 1 planta pis / 9,00 m
- Edificabilitat màxima: 3.996 m²
Sector C - Camp municipal de Badalona
Al sector C es proposa la redefinició dels límits de les qualificacions dels sistemes verd
local i general (claus XIII i XIV) i del sistema d’equipaments d’ús santari-assistencial, docent
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i reserva (claus 7a i XI) i la definició dels paràmetres urbanístics d’edificabilitat, número de
plantes i alçada reguladora màxima, per adaptar-los a l’ús esportiu i a la urbanització i
edificacions executades. Els usos, el tipus d’ordenació i la definició de les condicions
d’edificació que es proposen al sector C són els següents:
- Tipus d’ordenació: volumetria específica
- Ús: esportiu
- Alçada reguladora màxima: planta baixa + 1 planta pis / 9,00 m
- Edificabilitat màxima: 3.000 m²
Resum numèric
El resum comparatiu entre les qualificacions del planejament vigent i la modificació del
PGM proposada és el següent:
Planejament
Proposta
Denominació
Clau
vigent m²
MPGM m²
Sector A Sistema viari
5
6.021,00
3.341,00
Sistema de parcs i jardins urbans
6b
10.929,00
13.289,00
Sistema d’equipaments
7b
4.413,00
4.733,00
Sector B Sistema de parcs i jardins urbans
6b
1.998,00
Sistema d’equipaments esportius
7a
1.998,00
Sistema d’equipaments nova planta - sanitariSector C
assistencial
XI
535,00
Sistema d’equipaments nova planta - reserva
XI
1.004,00
1.862,00
Sistema de verd general
XIV
1.265,00
1.539,00
Sistema de parcs i jardins urbans
6a
637,00
Sistema d’equipaments
7a
24.552,00
24.552,00
Sistema d’equipaments- docent
7b
40,00
TOTAL ÀMBIT MPGM
51.354,00
51.354,00
TOTAL
ÀMBIT

Sistema
d’espais 6-6b-XIIIlliures
XIV
Sistema
d’equipaments
7a-7b-XI

14.828,00

14.828,00

0,00

30.504,00
33.184,00
2.680,00
Gestió
Atès que les finques incloses en l’àmbit del Pla especial urbanístic són de titularitat pública i
que la proposta no comporta un repartiment de beneficis i càrregues derivades de
l’actuació, no es considera necessari definir un sistema d’actuació urbanística per a la seva
execució.
El compromís de cessió dels terrenys propietat del Consell Comarcal del Barcelonès a favor
de l'Ajuntament de Badalona un cop s’aprovi definitivament la Modificació de PGM objecte
de tramitació, es recull al Dictamen, aprovat en data 28 de gener de 2003 pel Ple de
l'Ajuntament de Badalona, que s’incorpora a l’annex V. del document.
Sol·licitud d’informe als organismes afectats
D’acord amb l’article 85.5 del TRLU, s’ha sol·licitat informe als següents organismes
afectats per raó de llurs competències sectorials:
Data
Data
Data
ORGANISME
sortida
recepció
resposta
Consell Comarcal del Barcelonès
02/11/2011 08/11/2011 16/12/2011
Direcció General de Carreteres
02/11/2011 07/11/2011 23/04/2012
Demarcación General de Carreteras del Estado en
02/11/2011 08/11/2011 02/05/2012
Catalunya (Ministerio de Fomento)
En data 16 de desembre de 2012 s’ha rebut l’informe favorable emès per el Consell
Comarcal del Barcelonès en resposta a la sol·licitud efectuada en data 2 de novembre de
2012.
En data 23 d’abril de 2012, s’ha rebut l’informe favorable emès per la Direcció General de
Carreteres, en resposta a la sol·licitud efectuada en data 2 de novembre de 2012.
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En data 2 de maig de 2012, s’ha rebut l’informe desfavorable emès per la Dirección General
de Carreteras del Estado en Catalunya, en resposta a la sol·licitud efectuada en data 2 de
novembre de 2012.
Conclusions
En relació a les prescripcions de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit
metropolità de Barcelona de data 18 d’abril de 2012, s’han introduït els següents canvis en
el text refós:
- Respecte a la prescripció 1.1 i cal dir que, atenent a l’informe desfavorable emès per la
Demarcació de Carreteres de l’estat del Ministeri de Fomento, s’ha exclòs l’àmbit D de
la Modificació de PGM i en conseqüència, s’ha modificat el títol de la Modificació de
PGM passant a denominar-se Modificació del Pla general metropolità d’àmbit
discontinu per l’ajust de les qualificacions urbanístiques de la plaça Pompeu Fabra, la
zona esportiva Can Cabanyes i el camp municipal de Badalona
- Respecte a la prescripció 1.2, s’ha ajustat la delimitació de l’àmbit A, excloent els sòls
inclosos en l’àmbit del Pla director de l’ARE de l’Estrella i mantenint la traça viària de
l’eix Rambla Sant Joan i Sant Ignasi de Loiola.
Així mateix, s’ha incorporat dins l’article Art. 18 Paràmetres del sistema d’equipaments
Sector A – Plaça de Pompeu Fabra, que per fixar l’ ús i els paràmetres de l’equipament
caldrà tramitar un Pla especial.
- Finalment, respecte la prescripció 1.3, cal dir que s’ha rectificat el plànol i les
superfícies de la separata de zones verdes i per fer coherent el document s’ha
concretat en la memòria, normativa, agenda i avaluació econòmica, i documentació
gràfica les claus previstes per als sistemes de cada àmbit.
Així mateix, d’ofici s’han introduït els següents canvis:
- S’ha ampliat l’article 14 Sistema d’espais lliures urbans (claus 6, 6b, XII i XIV) de la
normativa, definint que es al subsòl de les zones verdes, es permet l’ús d’aparcament
en règim de concessió.
- S’ha ajustat la superfície de l’àmbit C, per tal de tenir una major connexió amb la zona
esportiva en un futur, ampliant la zona de reserva d’equipament.
- S’ha corregit una errada material respecte l’índex, s’ha suprimit el títol de capítol II ja
que no esta en el contingut de la memòria, passant a nombrar la Regulació de sistemes
com a Capítol II.
- S’han adaptat els canvis de les superfícies al quadre de l’agenda i avaluació econòmica
i financera, així com l’iva.
Vista la nova proposta, considerant que les prescripcions de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona i els canvis d’ofici que s’incorporen al text
refós no representen canvis substancials respecte al document aprovat amb caràcter
provisional i atès que aquest compleix amb les disposicions establertes per el Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, el
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme i el
Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística, informo
favorablement prosseguir amb la seva tramitació.”
Vist l’informe subscrit en data 26 de novembre de 2012 pel Departament Jurídic de l’Àrea
d’Urbanisme i Territori, i que reproduït literalment diu el següent:
“PROPOSTA PRESENTADA
El 25 d’octubre de 2011 el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment la Modificació puntual
del PGM per l’ajust de les qualificacions urbanístiques de la Plaça Pompeu Fabra, la Zona
Esportiva Can Cabanyes i el Camp Municipal de Badalona. del PGM d’àmbit discontinu per
l’ajust de les qualificacions urbanístiques de la Plaça Pompeu Fabra, la zona Esportiva Can
Cabanyes, el Camp municipal de Badalona i el centre de conservació i de control de les
Rondes. La publicitat de l’acord es va verificar mitjançant publicació en data 4 de novembre
de 2011 en el BOPB i el diari El Punt Avui. I l’acord d’aprovació provisional el va adoptar el
Ple de l’Ajuntament en sessió de 31 de gener de 2012.
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En data 18 d’abril de 2012 la Ponència tècnica de la Comissió Territorial d’Urbanisme de
l’àmbit metropolità de Barcelona ha resolt suspendre la tramitació de la Modificació del Pla
General Metropolità d’àmbit discontinu per l’ajust de les qualificacions urbanístiques de la
plaça Pompeu Fabra, la zona Esportiva Can Cabanyes, el Camp municipal de Badalona i el
centre de conservació de i control de les Rondes, promoguda i tramesa per l’Ajuntament,
fins que s’aporti un text refós verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de
l’expedient i degudament diligenciat, incorpori les prescripcions següents:
-1.1 Cal donar compliment a les condicions de l’informe de la Demarcació de Carreteres
de l’estat del Ministeri de Fomento, i si s’escau obtenir-ne l’informe favorable, així com
incorporar les prescripcions de l’informe de la Direcció General de Carreteres de data
16 d’abril de 2012.
-1.2 Pel que fa al subàmbit A (Plaça Pompeu Fabra), cal excloure del document els sòls
del Pla director de l’ARE l’Estrella. Així mateix, pel que fa a l’ajust de la zona verda per
la banda sud-oest, cal mantenir la traça viària de l’eix Rambla de Sant Joan / Sant
Ignasi de Loiola. També pel que fa als uso, cal o bé fixar l’ús i els paràmetres de
l’equipament en la modificació o bé especificar que caldrà tramitar un Pla especial.
-1.3 Cal rectificar els plànols del subàmbit C inclosos en l’apartat corresponent a la
Separata zones verdes atès que no s’ajusten al planejament vigent ni al proposat i, per
fer coherent el document, cal concretar en la normativa, els quadres de superfícies i la
documentació gràfica que la clau prevista per la zona verda del subàmbit A és la de 6b.
En data 2 de maig de 2012 la Demarcación de Carreteras del Estado en Catalunya remet
l’informe emès per la Subdirección General de Explotación y Gestión de Red de la
Dirección General de Carreteras (Ministerio de Fomento). Aquest informe emès en data 17
d’abril de 2012 informa desfavorablement la figura urbanística remetent-se a l’informe emès
per la Demarcación de Carreteras del Estado en Catalunya (Ministerio de Fomento). Aquest
últim informe al que es remet de data 25 de gener de 2012 de la Demarcación de
Carreteras del Estado en Catalunya (Ministerio de Fomento), és de caràcter desfavorable i
inclou les següents prescripcions:
- Consideraciones con respecto al centro de conservación de las rondas:
El centro de conservación de las Rondas se sitúa en el ámbito 4 de la citada
Modificación Puntual del PGM, en una parcela con superficie de 3.776 m² y
ocupando la nave existente en planta 702,30 m² (PB+1).
Según la normativa vigente relativa a túneles se requiere la ampliación de las
instalaciones de dicho Centro de Conservación. Estudiando las normas urbanísticas
planteadas en la Modificación Puntual de PGM, dicha nave no tendrá la posibilidad
de ser ampliada en un futuro.
Por todo ello, debe procederse a la modificación de la calificación del suelo del
ámbito 4 subsector D1 de sistema de verde local (XIII) a sistema de servicios
técnicos metropolitanos (clave 4) en una superficie no inferior a 5.776 m² con las
correspondientes modificaciones de las normas urbanísticas de dicho subsector.
En data 23 de novembre de 2012 l’arquitecta adscrita al Departament de Planejament
Urbanístic ha emès un informe mitjançant el qual posa de manifest que s’han incorporat les
prescripcions de la resolució de la CTUAMB de data 18 d’abril de 2012, entre els que hi
figura (a tenor de l’informe desfavorable de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Catalunya (Ministerio de Fomento), per la qual cosa s’ha exclòs l’àmbit D i s’ha modificat el
títol de la Modificació de PGM que passa a denominar-se Modificació del Pla general
metropolità d’àmbit discontinu per l’ajust de les qualificacions urbanístiques de la plaça
Pompeu Fabra, la zona esportiva Can Cabanyes i el camp municipal de Badalona.
Així mateix s’han introduït d’ofici els següents canvis:
S’ha ampliat l’article 14 Sistema d’espais lliures urbans (claus 6, 6b, XII i XIV) de la
normativa, definint que es al subsòl de les zones verdes, es permet l’ús d’aparcament
en règim de concessió.
S’ha ajustat la superfície de l’àmbit C, per tal de tenir una major connexió amb la zona
esportiva en un futur, ampliant la zona de reserva d’equipament.
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S’ha corregit una errada material respecte l’índex, s’ha suprimit el títol de capítol II ja
que no esta en el contingut de la memòria, passant a nombrar la Regulació de
sistemes com a Capítol II.
S’han adaptat els canvis de les superfícies al quadre de l’agenda i avaluació
econòmica i financera, així com l’iva.
En conjunt, a tenor del reiterat informe tècnic, cap d’aquests té la consideració de
modificació substancial respecte el document aprovat amb caràcter provisional, per la qual
cosa proposa procedir amb la tramitació de l’expedient.
NORMATIVA D’APLICACIÓ
Aquesta modificació del Pla General metropolità d’iniciativa pública es formula i tramita per
aquesta Corporació municipal a l’empara de l’article 96, en concordança amb l’article 76 del
Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, en endavant TRLUC.
A l’expedient administratiu 11/D1-11 tramitat pel Departament de Planejament Urbanístic hi
consten les determinacions establertes per l’article 69.2 del RLUC, respecte el contingut de
la memòria:
• Justificació de la conveniència i oportunitat de la seva formulació.
• Informació urbanística, acompanyada dels estudis complementaries.
• Descripció i resultat del programa de participació ciutadana.
• Justificació del desenvolupament urbanístic i mobilitat sostenibles.
• Informe de sostenibilitat econòmica.
• Normativa.
• Agenda i Avaluació econòmica i financera.
• Memòria social.
• Informe ambiental.
• Plànols d’informació i ordenació urbanística.
Així mateix a la memòria hi consta l’informe ambiental de conformitat amb l’article 70 del
RLUC.
Igualment, s’escau assenyalar que ni els canvis introduïts per tal de donar compliment a les
prescripcions de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona
(CTUAMB) ni els canvis introduïts d’ofici no tenen naturalesa de substancials en els termes
que s’expressa l’article 112.2 del Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (aprovat
pel Decret 305/2006) tal i com exposa l’arquitecte municipal.
PROCEDÈNCIA DE LA VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS
D’acord amb la normativa citada i a la vista de la documentació tècnica que consta a
l’expedient, s’informa favorablement la proposta presentada per tal que sigui aprovada per
la Junta de Govern Local, òrgan municipal competent per a l’adopció de l’acord de
verificació d’aquest text refós en virtut de la delegació de competències del Ple, segons
acord del passat 5 de juliol de 2011.
No obstant això, se sotmet aquest informe a qualsevol altre millor fonamentat en Dret.
Atesos els informes tècnic i jurídic transcrits anteriorment, els sotasignats membres de la
Comissió Informativa de l’Àmbit del Territori proposen al Ple de l’Ajuntament l’adopció del
següent acord:
PRIMER.- Donar per verificat el Text refós de la Modificació del Pla general metropolità
d’àmbit discontinu per a l’ajust de les qualificacions urbanístiques de la plaça Pompeu
Fabra, la zona Esportiva Can Cabanyes i el Camp municipal de Badalona el qual incorpora
les prescripcions de l’acord de la CTUAMB de data 18 d’abril de 2012 i d’altres incorporats
d’ofici, amb el ben entès que els canvis introduïts a la memòria no tenen la naturalesa de
canvis substancials, en els termes que s’expressa l’article 112.2 del Reglament de la Llei
d’Urbanisme de Catalunya (aprovat pel Decret 305/2006). Aquesta actuació urbanística es
promou i tramita per aquesta Corporació municipal a l’empara de l’article 76 del Text Refós
de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
SEGON.- Donar trasllat de la documentació de l’expedient a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona, als efectes que doni conformitat al
present text refós i aixequi la suspensió de la tramitació prevista a l’article 98 del TRLUC.
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TERCER.- Donar compte del present acord al Ple de la Corporació municipal.”
8 PROPOSICIONS URGENTS
AP-2012/2518 DICTAMEN. Resolució de les al·legacions presentades contra
l'aprovació provisional de la modificació de les Ordenances fiscals.
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució :
Resolució de les al·legacions presentades dins del termini
d’exposició pública contra l’aprovació provisional de la modificació
de les Ordenances fiscals, per acord del Ple en sessió de data
30.10.2012.
Òrgan que resol:
Ple de l’Ajuntament
Caràcter de la resolució:
Exhaureix la via administrativa
Núm. expedient:
495/ORD-5/12
Fets
1. El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 30 d’octubre de 2012, va aprovar
provisionalment la modificació dels textos, quotes, tipus i tarifes de les Ordenances fiscals
per a la seva vigència a partir de l’1 de gener de 2013.
2. L’esmentat acord es va publicar al BOPB en data 02.11.2012, en un dels diaris de major
difusió el 09.11.2012, i va estar exposat al públic per tal que els interessats presentessin
al·legacions i suggeriments, entre els dies 03.11.12 i 13.12.12, al tauler d’anuncis municipal
ambdós inclosos.
3. Aquest Servei ha comprovat l’existència d’un error en el període d’exposició al públic en
el tauler d’anuncis d’aquest dictamen, ja que el termini d’exposició al públic fineix el dia
10.12.12 i no el 13.12.12, comptant el període reglamentari de 30 dies d’exposició al públic
a partir de l’endemà de la publicació de l’aprovació provisional en el BOPB . Per aquest
motiu, es posposa la resolució definitiva de les al·legacions que es puguin presentar, en el
seu cas, fins al 13.12.12, per no produir indefensió, a qui hagi estat atent a la publicació en
el tauler d’anuncis.
4. Dins del termini d’exposició publica s’han presentat les següents al·legacions:
4.1. En data 08.11.2012, l’Associació de Marxants de Badalona ha presentat al·legacions
en relació amb l’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal número 22
reguladora de la taxa per mercats municipals i encants, en el sentit de congelar dita taxa i
no aplicar cap increment.
4.2. En data 03.12.2012, l’Associació de Promotors, Constructors i Constructors d’edificis
de Barcelona i Província (APCE), també presenta al·legacions en relació amb l’aprovació
provisional de la modificació de l’ordenança fiscal, concretament l’ordenança fiscal número
14, que fa referència a la taxa per llicències urbanístiques i l’ordenança fiscal número 5 que
regula l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
4.3. Per la seva banda, en data 10.12.2012 el Grup Municipal Socialista formula:
a) Al·legacions a l’aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals,
concretament, a l’OF núm.22 reguladora de la taxa per mercats municipals i encants, en el
sentit de congelar dita taxa i no aplicar cap increment.
b) Suggeriments a l’OF. Núm.1 reguladora de l’impost sobre béns immobles, i a l’OF. 4
reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana en el
sentit de fixar subvencions en favor dels sectors de població en més risc d’exclusió social a
causa de la persistència i gravetat de l’actual crisi econòmica.
4.4. En data 11.12.12, la Federació Empresarial de Badalona ha presentat al·legacions en
relació amb l’impacte de l’IPC de Catalunya publicat en el mes de d’agost( referència 2010agost 2012: 6,2%) aplicat a les tarifes dels diferents tributs locals (IBI, ICIO, i d’altres tributs
locals),així com de la nova regulació de la bonificació per creació de llocs de treballs a
l’impost sobre activitats econòmiques.
4.5.En data 13.12.12, el grup municipal de Convergència i Unió formula:
a) Al·legacions en relació amb:
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- L’OF. núm.12 reguladora de la taxa per la intervenció municipal en les activitats i
instal·lacions proposant reduccions percentuals sobre les tarifes regulades a l’article 6.A.I.
- L’OF. núm.22 reguladora de la taxa per mercats municipals i encants, sol·licitant el
manteniment de les tarifes vigents.
- L’OF. múm.1 reguladora de l’impost sobre béns immobles, sol·licitant el manteniment dels
tipus vigents i que es regulin totes les bonificacions previstes per la normativa vigent,
incloent-hi les que afecten a les famílies nombroses.
b) Suggeriment a l’OF. núm.3 reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica
quan a l’establiment d’una subvenció de l’IVTM per als vehicles professionals dels
ciutadans de Badalona registrats com a autònoms.
4.6 En data 10.12.12, el Grup Municipal d’ICV-EUIA formula:
a) Suggeriments quan a l’establiment de subvencions a l’impost sobre béns immobles, i a
l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana en favor dels sectors
de població en més risc d’exclusió social a causa de la persistència i gravetat de l’actual
crisi econòmica. Així mateix, sol·liciten l’execució de la moció presentada i aprovada pel Ple
Municipal en el mes d’abril a instar el govern municipal a subvencionar el 100% de l’IVTNU
a aquells supòsits de pagament de deutes amb garantia hipotecària i a aquelles famílies
que hagin de fer front a aquest impost com a conseqüència de procediments d’execució
hipotecària, ja siguin de caràcter judicial o privat.
D’altra banda, també proposen una revisió general de les ordenances fiscals i preus públics
, introduint de forma transversal, el concepte de tarifació social, per apropar al màxim el que
es paga amb el que es té. I la revisió del viari municipal per adaptar-lo a les transformacions
que s’han produït a la ciutat.
b) Al·legacions en relació amb:
- OF. núm. 2 reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques, proposen establir una
bonificació per a les empreses que incrementin la seva plantilla de treballadors amb
contracte indefinit.
- OF. núm. 3 reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, proposen
incrementar les tarifes d’aquells vehicles més contaminants atesa la necessitat de reduir les
emissions de CO2.
- OF. núm.11 reguladora de la taxa per ensenyaments especials proposen mantenir totes
les taxes excepte per als cursos de nivell professional, els quals també han de mantenir els
criteris de tarifació social.
- OF. núm.17 reguladora de la taxa per serveis socials proposen no cobrar cap aportació
per als serveis d’atenció domiciliària i de teleassistència a aquelles persones que acreditin
la situació extrema de pobresa en què viuen. En tractar-se d’un preu públic, aquesta
qüestió serà objecte de valoració en l’expedient corresponent que s’està tramitant en forma
paral·lela a aquest
- OF. núm. 22 reguladora de la taxa per mercats municipals i encants, sol·licitant el
manteniment de les tarifes vigents.
-OF. núm.23 reguladora de la taxa per activitats en el domini públic, sol·liciten eliminar la
taxa de 7,56€ per l’autorització d’activitats organitzades i/o desenvolupades per entitats i/o
associacions veïnals sense ànim de lucre inscrites en el Registre Municipal d’entitats,
considerant que no té caràcter comercial.
4.7 En data 13.12.12, el Grup Municipal d’ICV-EUIA formula, addicionalment la següent
al·legació, en relació a la Ordenança Fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Bens
Immobles: Incrementar un 80% de l’impost de bens immobles d’aquells pisos desocupats i
que siguin propietat de societats mercantils.:
Fonaments de dret
1. D’acord amb el que disposa l’article 49 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del
règim local (LRBRL) 178.1.c del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprovà el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) l’article 17.3 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) i 65.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprovà el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya
(ROAS) transcorregut el període d’exposició pública i audiència dels interessats obert en
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relació amb l’aprovació inicial de les ordenances municipals o de la seva modificació, la
corporació municipal ha de resoldre de forma raonada les reclamacions i suggeriments que
s’haguessin presentat dins de l’esmentat termini, i aprovar definitivament el que sigui més
adient.
2. Quant al fons de les al·legacions presentades, en el seu conjunt, no es suporten en cap
tipus d’impediment o infracció normativa de fons ni de procediment que impedeixi la seva
aprovació definitiva, sinó en criteris d’oportunitat que, en qualsevol cas, són competència
del govern municipal, el que no impedeix que puguin ser tingudes en compte en base a
criteris d’eficiència econòmica o/i social, en el seu cas, sempre i quan es mantinguin el
principis reguladors dels tributs que cada cas es tracta.
3. Pel que fa a les al·legacions presentades contra l’OF núm. 22 per part de l’Associació de
Marxants de Badalona, el Grup Municipal Socialista, el Grup de Convergència i Unió i del
Grup d’ICV- EUIA en les que demanen que es congeli la taxa per mercats municipals i
encants, cal dir que de l’1 de gener de 1999 al 31 de desembre de 2001, de l’1 de gener de
2004 fins al 31 de desembre de 2010 i de l’1 de gener de 2011 al 31 de desembre de 2012,
les tarifes dels mercats setmanals i encants no es van modificar.
En conseqüència, aquestes tarifes han sofert molt poques modificacions o adequacions al
IPC durant el llarg període indicat, sent en aquest sentit un dels sectors en relació amb els
quals els diferents governs municipals s’han mostrat més sensibles a les seves sol·licituds
de congelació de les tarifes preexistents. Això no obstant, considerant les peculiaritats de
l’activitat a que es refereix la tarifa, que la persistència i gravetat de la crisi econòmica
provoca una incidència molt directa en aquest sector basat, fonamentalment en criteris
d’economia familiar, i l’escàs impacte econòmic de la proposta en el conjunt dels ingressos
municipals, no hi ha inconvenient per tal que, a fi de mantenir uns criteris diferencials
preexistents, l’òrgan municipal competent pugui acceptar la proposta formulada, que ve, a
més recolzada, com ja s’ha dit més amunt per diferents al·legacions en el mateix sentit dels
diferents grups municipals.
4.Quant a les al·legacions presentades per l’APCE, la Federació Empresarial de Badalona, i
el Grup Municipal de Convergència i Unió contra l’IPC aplicat amb caràcter general a les
tarifes vigents de les ordenances fiscals i en concret la seva repercussió en l’IBI, s’ha de
considerar que la proposta d’aprovació provisional, de caràcter general d’increment de
tarifes de les OF vigents, en funció de l’IPC, es limita a l’adequació de tarifes des de l’ultima
modificació de preus, en base a l’IPC entre els mesos d’agost de 2010 i agost de 2012. Per
altra banda, d’acord amb la sentències núm. 1286/2009 de 18 de desembre i 97/2010, de 4
de febrer, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Sala Contenciós administratiu,
Secció 1a), no cal justificació de costos quan es tracta d’una mera actualització de l’IPC i
que en la última revisió de preus en que no es va seguir aquest criteri, les taxes aprovades
representaven un tant per cent dels costos de prestació del servei, percentatge que no pot
considerar-se alterat per la mera adequació a l’IPC, que afecta tant a costos de prestació
del servei com al cobrament de la taxa corresponent, raó per la qual l’aplicació de l’IPC, que
l’únic que fa es adequar els preus a la relació de costos que es va tenir en compte al
moment de la revisió inicial. Quan a l’aplicació de l’IPC a l’IBI s’ha fet d’acord amb les
previsions de l’article 72 del TRLRHL. En aquest punt, cal assenyalar addicionalment que la
quota de l’impost resulta de aplicar el tipus aprovat per l’Ajuntament al valor cadastral dels
edificis de la situats, valoració cadastral, que com molt be coneixent els diferents grups
municipals, esta sense revisar des de l’any 1997.
Finalment, en relació amb l’ordenança fiscal núm. 5, només afegir que cal tenir en compte,
addicionalment, que els índexs o mòduls previstos en l’annex d’aquesta ordenança son
emprats, en el seu cas, com una mera referència per l’autoliquidació provisional de l’impost.
Finalitzada l’obra cal fer la corresponent liquidació definitiva de l’impost en base al cost real
i efectiu de l’obra, i en aquest moment es faran les regularitzacions que pertoquin (article 6
de l’ordenança Fiscal núm. 5) Per tant la incidència de la actualització dels mòduls o índexs
de referència aprovats en la modificació de la ordenança que ara es discuteix, a part de
consistir en una mera actualització, en base als aprovats inicialment, no tenen incidència en
la liquidació final de l’impost, que s’ajusta en tot cas a les previsions legals d’aplicació.

Ajuntament de Badalona – Secretaria General –Actes Sessió nº 17 / 18-12-12 pag. 27
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

5. En relació amb les al·legacions presentades contra la bonificació la modificació de
l’article 6.1 de l’OF. núm.2, reguladora de l’IAE, per la Federació Empresarial de Badalona i
el Grup Municipal d’ICV-EUiA. Respecte a la regulació introduïda en relació a la bonificació
per creació de llocs de treball, la nova regulació pretén modular el benefici tributari en
atenció a l’esforç realitzat pel contribuent al respecte i evitar resultats poc equitatius
resultants de la regulació anterior que permetia obtenir una bonificació de la quota màxima
amb la simple creació d’un nou lloc de treball sense entrar en consideracions, tal i com es
fa ara, sobre el percentatge d’increment de plantilla i regulant els aspectes tècnics i de
procediment, en ordre a una harmonització amb l’ordenança tipus de l’ORGT.
6. Quan a l’al·legació del grup Municipal de Convergència i Unió sol·licitant que es regulin
totes les bonificacions previstes per la normativa vigent en l’IBI, incloent-hi les que afecten a
les famílies nombroses, aquest Ajuntament ja aplica per imposició directa de la Llei totes
aquelles bonificacions de caràcter obligatori previstes en relació amb tots els tributs, si bé
únicament apareixen específicament referenciades a les ordenances fiscals aquelles en les
que l’Ajuntament disposa d’alguna facultat de regulació d’acord amb la normativa aplicable
en cada cas.
7. En relació amb l’al·legació del grup Municipal de Convergència i Unió plantejant
l’aplicació de reduccions percentuals a l’article 6.A.I de l’ordenança reguladora de la taxa
per a la intervenció municipals en les activitats i instal·lacions que en el seu conjunt global
equivalent a un 30% de la recaptació prevista per aquesta taxa, cal remarcar que la
proposta incideix de forma directa i clau en els acords municipals sobre limitació de
despesa i de contingència pressupostària, aprovades pel propi ajuntament ple. Per la seva
part, el Gerent de l’Àmbit de Territori informa, en data d’avui que la proposta de modificació
aprovada inicialment iguala les taxes de Badalona en relació a aquesta ordenança amb les
taxes vigents en els municipis veïns o similars al nostre, raó per la qual considera que la
decisió d’implantació d’una empresa al nostre municipi ja no es veurà influenciat per les
taxes municipals que haurà de pagar, sinó per altres factors de competitivitat.
8.Pel que fa a l’al·legació presentada pel Grup Municipal d’ICV- EUiA en relació els
increments de tarifes de l’impost de vehicles per als vehicles més contaminants, cal indicar
que aquesta proposta no té suport legal, raó per la qual no pot prendre’s en consideració en
atenció al principi general de reserva de llei tributaria, ja reiterat. La llei preveu per contra i
la nostra ordenança ho recull, bonificacions per vehicles menys contaminants.
Idèntica consideració, s’ha de fer en relació a la proposta del Grup Municipal d’ICV- EUiA,
referent a l’increment del 80% de l’IBI d’aquells pisos desocupats de mes de 6 mesos i que
siguin propietat de societat mercantils, que tampoc no es pot prendre en consideració en
atenció al principi general de reserva de llei tributaria, ja reiterat. L’apartat tercer de l’article
72.4 del TRLRHL, preveu, en tot cas la possibilitat d’exigir un recàrrec de fins al 50% en
relació als immobles de tipus residencials que es trobin desocupats amb caràcter
permanent, d’acord amb les condicions que s’han de determinar reglamentàriament. D’ençà
l’aprovació de l’esmentat precepte aquest desenvolupament reglamentari no ha estat
aprovat, raó per la qual no es pot procedir a la seva exigibilitat, que, en tot cas, seria
aplicable dintre dels límits transcrits.
9. Així mateix, el Grup Municipal d’ICV- EUiA proposa quan a OF. núm. 11 reguladora de
les taxes sobre ensenyaments especials proposen l’aplicació de tarifacions socials, sense
tenir en compte que la modificació que ara s’analitza resulta, com també ja hem reiterat,
d’una mera actualització de les tarifes prèviament existents en base a l’IPC, i que en cap
cas es refereixen a ensenyaments reglats o de caràcter obligatori, sinó de prestació i
recepció voluntària, i que ja hi ha reduccions especifiques per grups d’alumnes o altres
conceptes també de caràcter social, quan a criteri dels respectius departaments gestors la
gestió o la prestació del servei ho justifica o ho requereix.
10.Quan a l’OF. núm. 23 reguladora de la taxa per activitats en el domini públic, sol·liciten
eliminar la tarifa de 7,56 € per l’autorització d’activitats organitzades i/o desenvolupades per
entitats i/o associacions veïnals sense ànim de lucre inscrites en el Registre Municipal
d’entitats considerant que l’activitat no té caràcter comercial. L'impacte econòmic de la
proposta és inapreciable, per la escassa quantia i el poc us que se’n fa. Però, sense entrar
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en consideració de si l’activitat que es realitza és purament comercial o no, supòsit en què
no seria d’aplicació la tarifa, aquesta compleix un mínim regulador de l’activitat exercida en
la via pública que de no ser objecte de pagament ni regulació deixaria en una mateixa
situació a aquestes entitats que a d’altres activitats sense cap tipus de llicència que
exerceixen activitats en la via pública, sense oblidar per altra banda que la taxa justifica la
tasca administrativa realitzada per la concessió de la llicència.
11. Quan a les taxes per atenció domiciliaria reprodueixen al·legacions d’altres grups
referent a aquesta mateixa qüestió, limitant però la seva proposta a eliminar el copagament
a aquelles persones que acreditin la situació de extrema pobresa en que viuen, sense
entrar en mes detall. En aquest punt, tenint en compte les al·legacions presentades es
refereixen al preu públic previst a la corresponen ordenança, aquesta al·legació serà
tractada conjuntament amb la presentada pels diferents grups municipals en relació a
aquesta qüestió.
12. Quan als suggeriments formulats pel Grup Municipal Socialista, pel Grup Municipal de
Convergència i Unió i pel Grup Municipal d’ICV-EUIA, referits a l’atorgament de diferents
subvencions especifiques sobre l’import líquid de determinats tributs municipals, cal
informar que en l’àmbit d’aquest expedient no es possible entrar en la seva consideració
formal si ens atenem estrictament als principis de reserva de llei i de procediment
d’elaboració de les ordenances fiscals predeterminats pels articles 8 i concordants de la Llei
58/2003, general tributaria i 9, 15 i següents, i 59 i següents del vigent Text refós de la llei
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) aprovat pel Reial decret llei 2/2004, de 5 de
març.
Això no obstant, tenint en compte les circumstancies econòmiques concurrents i la gravetat
i persistència de l’actual crisi econòmica, i atenent-nos, per altra part a la dificultat de gestió
de les subvencions que es proposen, fundamentalment en el que fa a la determinació a
priori dels possibles afectats o interessats, per manca de dades estadístiques fiables i
contrastables dels subjectes passius que respectivament puguin resultar afectats i l’evitació
de situacions de discriminació que es podrien provocar atenent als criteris de prioritat en la
presentació de les sol·licitud o de sorteig entre els afectats, en funció dels recursos
predeterminats, tenint en compte les el que regulen els articles 162 i següents del propi
TRLRHL, lles previsions de la Llei 38/2003, general de subvencions, i la regulació
municipal especifica actualment vigent, d’acord amb les bases d’execució del pressupost
municipal, considero que no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari, per tal que,
respectant els criteris generals prefixats en la normativa esmentada, els òrgans municipals
competents puguin reservar una determinada partida pressupostaria, en el procés
d’elaboració dels pressupostos municipals de l’any 2013, tal i com ja s’ha fet en exercicis
precedents, i en els següents, cas que persisteixin les circumstancies especials que
determinen la seva implantació i/o manteniment, per atendre determinades subvencions
d’aquesta naturalesa. Atenent les dificultats de determinació dels col·lectius directament
afectats per cada una de les subvencions interessades, es proposa l’elaboració prèvia d’un
cens d’inscripció voluntària dels possibles afectats, d’acord amb les condicions d’inscripció
que prèviament determini l’Ajuntament ple, per cada cas, que permeti als interessats
inscriure’s voluntàriament a aquests cens durant un període de temps, que pugui abastir un
termini relativament ampli (3 mesos), per facilitar els públic coneixement de la inscripció, i
poder elaborar, a continuació, obtingudes les bases fiables de quantificació i dels recursos
disponibles, i aprovar pel plenari municipal les característics definitòries definitives de la
magnitud de la respectiva subvenció, tant en percentatge sobre la quota liquida del tribut
afectat, o al seu import total màxim, en el seu cas.
D’altra banda, el Grup Municipal d’ICV- EUiA proposa introduir el criteri de tarifació social
per apropar al màxim el que es paga amb el que es té. En aquest punt s’ha de dir que els
tributs municipals tenen unes regles de càlcul fixades per la llei i que no es poden establir
criteris d’aquesta naturalesa en aplicació del criteri general de reserva de llei formal
tributària (art 8 LGT), sens perjudici que quan a les taxes la legislació vigent permet en
determinats casos aplicar tipus o quotes en base al criteri de capacitat econòmica dels
afectats, cosa que es fa en la actualitat, del que se’n poden trobar múltiples exemples en
les actuals OF.
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13. L’òrgan competent per adoptar acords de modificacions d’ordenances fiscals és
l’Ajuntament Ple, en virtut de les atribucions que té assignades per l’article 22.2 lletra d) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL).
14. Per a l’adopció d’aquest acord és necessari el vot favorable de la majoria simple del
nombre legal de membres de la Corporació presents en el moment de la votació, d’acord amb
l’article 47.1. de la LRBRL i 26.4 de la LRJPAC.
15. El procediment d’aprovació de les modificacions proposades de la vigent ordenança
serà l'establert a l’article 49 i 70 de la LRBRL, esmentada.
16. Per a l’adopció d’aquest acord, serà necessari l’informe previ de l’interventor d’acord
amb el que disposa l’article 214 i ss del reiterat TRLRHL aprovat pel RDL 2/2004 de 5 de
març.
17. Un cop adoptat aquest acord definitiu, haurà de publicar-se, (al igual que els
provisionals elevats automàticament a aquesta categoria a l’empara de les previsions de
l’article 49.c de la reiterada LRBRL i el text de les seves modificacions) en el Butlletí Oficial
de la Província i en el Tauler d’anuncis de la corporació, conforme el que preveu l’article
70.2 de la pròpia LRBRL.
A tenor de les previsions de l’article 66.1 del ROAS, caldrà publicar en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya la referència del BOP en que s’hagi publicat íntegrament el text de
la modificació definitivament aprovada.
Conforme al que preveu l’article 70.2 de la LRBRL, aquesta modificació no entrarà en vigor,
fins que s’hagi publicat íntegrament el seu text en el butlletí oficial indicat.
18. L’article 10.2 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política
lingüística,I el reglament per a l’ús de la llengua catalana de l’Ajuntament de Badalona,
preveuen que, malgrat que el català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua de
totes les institucions de Catalunya, i en especial, i entre d’altres, de l’administració local,
l’administració ha de lliurar a les persones interessades que ho sol·licitin un testimoni traduït
al castellà de tot allò que
els afecti.
19. Per imperatiu del que preveuen els article 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, els responsables dels departament o serveis encarregats de la seva
tramitació han d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la
pertinent proposta de resolució.
Proposta de resolució
En conseqüència, reiterant l’íntegre contingut dels fonaments de dret precedents, en atenció a
les funcions encomanades al cap del Servei Jurídic i Administració general de l’Ambit
d’Economia i Hisenda, i d’acord amb les instruccions rebudes, proposo al regidor d’Hisenda i
Recursos Interns per tal que, amb l’informe previ de l’interventor general municipal, que elevi al
Ple, l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- ESTIMAR les al·legacions presentades per l’Associació de Marxants de
Badalona, el Grup Municipal Socialista, el Grup Municipal de Convergència i Unió i el Grup
Municipal d’ICV-EUIA, en relació amb l’aprovació provisional de la modificació de
l’ordenança fiscal número 22 reguladora de la taxa per mercats municipals i encants
d’acord amb els raonaments exposats als antecedents i fonaments de dret precedents, per
tal que quedi definitivament aprovada d’acord amb el següent redactat:
MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 22 REGULADORA DE LA TASA PER
MERCATS MUNICIPALS I ENCANTS
(…)
Article 5
(...)
5. MERCATS SETMANALS I
ENCANTS.
A) Per cada metre lineal al dia
B) Per cada metre lineal al mes
C) Per cada metre lineal a l'any*

EUR
5,85
11,83
89,40
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(…)
SEGON.-ESTIMAR EN PART les al·legacions presentades pel Grup Municipal de
Convergència i Unió, i la Federació Empresarial de Badalona en relació a l’aprovació
provisional de l’article 6.A.I.a de la Ordenança Fiscal núm. 12, reguladora de la taxa per la
intervenció municipal en les activitats i instal·lacions, per tal que quedi definitivament
aprovada d’acord amb els raonaments exposats als antecedents i fonaments de dret
precedents, d’acord amb el següent redactat:
MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 12 REGULADORA DE LA TAXSA PER
LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL EN LES ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS
(…)
A. per la tramitació de llicències o comunicacions, la quota es calcula per l’aplicació dels
següents paràmetres, referits a la superfície total del local i/o instal·lació, i en euros:
I.
a)
Per a les activitats subjectes a Llicència Ambiental, tipus G2.
Per a totes les activitats recreatives i espectacles públics subjectes a llicència
municipal (GR).
Per als centres de culte subjectes a llicència (GC)
Per a les adequacions a llicència ambiental (G2-AD)
Per a les revisions de llicència
EUR
fins als primers 1200 m2

1.916,53

dels 1201 fins als 2600 m2

5.712,43

dels 2601 fins als 5000 m2

9.988,71

dels 5001 m2 en endavant

20.837,92

(…)
TERCER. DESESTIMAR les al·legacions presentades per l’Associació de Promotors
Constructors i Constructors d’edificis de Barcelona i Província (APCE), la Federació
Empresarial de Badalona, el Grup Municipal de CiU, i el Grup Municipal de d’ICV-EUIA, en
relació a la modificació i o adequació de la resta de les Ordenances fiscals a que es refereix
l’acord plenari de data 30 d’octubre de 2012, d’aprovació provisionalment de la modificació
dels textos, quotes, tipus i tarifes de les Ordenances fiscals per a la seva vigència a partir
de l’1 de gener de 2013, no transcrits en els acords precedcents i APROVAR
DEFINITIVAMENT dites modificacions, conforme la redacció provisionalment aprovada,
d’acord amb els raonaments exposats als antecedents i fonaments de dret precedents .El
ple faculta expressament al Servei Jurídic i Administració General de l’Àmbit d’Economia i
Hisenda per la redacció, confecció i integració en un únic text tota la documentació i
anuncis que resultin preceptius per la plena efectivitat dels acords adoptats, respectant en
qualsevol cas en la seva integra,correcta i fidel reproducció, en la forma en que resulten
aprovats.
QUART.- VALORAR POSITIVAMENT els suggeriments del Grup Municipal Socialista, del
Grup Municipal de CiU, i del Grup Municipal de d’ICV-EUIA, en relació amb les diverses
propostes formulades per atorgar subvencions específiques en determinats tributs
municipals ( IBI, IIVTNU, IVTM), en favor dels sectors de població amb més risc d’exclusió
social a causa de la persistència i gravetat de l’actual crisi econòmica en tant i en quant
coincideixen, en els seus trets essencials, amb les pròpies iniciatives del governs municipal
en aquest sentit, i en conseqüència INSTAR als òrgans municipals competents per tal que
en l’àmbit de les respectives atribucions, s’inclogui en els pressupostos municipals de 2013,
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i següents, mentre persisteixin les circumstancies econòmiques i/o socials que determinen
la seva inclusió, la disposició d’una partida pressupostaria amb dotació suficient per tal
d’atendre una subvenció líquida en la quota tributaria dels impostos indicats de conformitat
amb les previsions del fonament de dret núm.12, dels fonaments de dret d’aquesta
resolució.
CINQUE.- L’Ajuntament Ple, adoptarà les mesures que en dret corresponguin per tal
d’esmenar els desajustos pressupostaris que deriven de la implantació d’aquest acord.
SISÉ.- NOTIFICAR-LA als interessats i PUBLICAR-LA en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona i en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, en la forma reglamentàriament
prevista, i publicar la referència del BOPB en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
SETÈ.- ORDENAR la traducció al castellà del text íntegre de les ordenances municipals
afectades per aquesta resolució, per a la seva difusió entre les persones interessades que
ho requereixin.
La Intervenció Municipal informa que dóna conformitat a l’anterior proposta de resolució als
efectes que preveuen els articles 214 i concordants del TRLRHL.
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo a
l’alcalde que elevi a l’Ajuntament Ple l’adopció dels acords referenciats.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la Proposta de
resolució precedent, conforme a les previsions de l’article 82.3 del Reglament d’
organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, esmentat, dono plena conformitat
al seu contingut, la valido plenament, i, atenent raons de màxima eficàcia i eficiència en la
gestió municipal n’ordeno la seva inclusió en l’ordre del dia de la propera i immediata sessió
de l’ Ajuntament ple que es dugui a terme, pel seu debat i aprovació, si escau.
RESOLUCIÓ
Per tant, acceptant els fonaments fàctics i els raonaments jurídics de la proposta de resolució
formulada, l’Ajuntament Ple resol de conformitat i la converteix en resolució.
AP-2012/2519 DICTAMEN. Resolució de les al·legacions presentades contra
l'aprovació provisional de modificació de l'Ordenança general reguladora dels preus
públics per a la seva vigència a partir de l'1/01/2013.
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució :
Resolució de les al·legacions presentades dins del termini
d’exposició pública contra l’aprovació provisional de modificació
de l’Ordenança general reguladora dels preus públics per a la
seva vigència a partir de l’1 de gener de 2013 (annex IX PP per
utilització instal·lacions esportives municipals) acord del Ple en
sessió de data 30.10.2012).
Òrgan que resol:
Ple de l’Ajuntament
Caràcter de la resolució:
Exhaureix la via administrativa
Núm. expedient:
496/ORD-6/12

Fets
1. El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 30 d’octubre de 2012, va aprovar
provisionalment la modificació de l’Ordenança general reguladora dels preus públics per a
la seva vigència a partir de l’1 de gener de 2013 (acord del Ple en sessió de data
30.10.2012), proposant amb caràcter general l’increment de tarifes de les OGPP, en funció
de l’IPC de Catalunya publicat en el mes de d’agost (referència 2010-agost 2012: 6,2%),
excepte en els següents epígrafs vinculats amb el curs escolar: (IX: pp utilització
instal·lacions esportives municipal modificats amb efectes 01.09.12, XI: pp corresponents a
les diverses prestacions d’escoles bressol modificats amb efectes 09.08.12, XIV: pp per a la
utilització dels serveis d’atenció a domicili amb efectes 01.09.2012)
2. L’esmentat acord es va publicar al BOPB en data 02.11.2012, en un dels diaris de major
difusió el 09.11.2012, i va estar exposat al públic per tal que els interessats presentessin
al·legacions i suggeriments, entre els dies 03.11.12 i 13.12.12, al tauler d’anuncis municipal
ambdós inclosos.
Ajuntament de Badalona – Secretaria General –Actes Sessió nº 17 / 18-12-12 pag. 32
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

3. Aquest Servei ha comprovat l’existència d’un error en el període d’exposició al públic en
el tauler d’anuncis d’aquest dictamen, ja que el termini d’exposició al públic fineix el dia
10.12.12 i no el 13.12.12, comptant el període reglamentari de 30 dies d’exposició al públic
a partir de l’endemà de la publicació de l’aprovació provisional en el BOPB . Per aquest
motiu, es posposa la resolució definitiva de les al·legacions que es puguin presentar, en el
seu cas, fins al 13.12.12, per no produir indefensió, a qui hagi estat atent a la publicació en
el tauler d’anuncis.
4. Dins del termini d’exposició publica, en data 27.11.2012, el senyor Francisco Fonseca
Escudero en qualitat d’administrador de l’entitat mercantil GIE 2001, SL ha presentat
al·legacions en relació amb l’aprovació provisional de la modificació de l’annex IX de preus
públics corresponent als preus públics per la utilització d’instal·lacions esportives
municipals.
5. Per altre banda, en data 10.12.2012, el Grup Municipal Socialista formula també
al·legacions a l’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança general reguladora
de preus públics per a la seva vigència a partir de l’1 de gener de 2013, concretament a
l’annex XIV que regula el preu públic per a la utilització dels serveis d’atenció a domicili
proposant una proposta alternativa quan a les tarifes aprovades inicialment.
Així mateix, el Grup Municipal de Convergència i Unió, proposa que la quota mínima
establerta per al servei d’atenció domiciliària amb TF de 6,13 €/mes es redueixi als 0€, en el
cas de les persones que siguin beneficiàries de pensió no contributiva, programa de la
renda mínima d’inserció (PIRMI), prestacions d’acord amb la Llei d’integració social dels
minusvàlids (LISMI), i Fons d’Assistència social (FAS).
Per la seva part, el Grup Municipal d’ICV-EUiA proposa no cobrar cap aportació de les
persones que demostrin la necessitat de rebre aquests serveis, sempre i quan quedi
acreditada la situació extrema de pobresa en què viuen.
6. Finalment, Eva I. Marin Dueñas i Angel Macias i Pedrero, han formulat al·legacions en
relació al preu públic per a la recollida de residus sòlids urbans indicant que aquest preu
públic no és d’aplicació als despatxos i activitats professionals ni als habitatges on es
desenvolupen activitats professionals, ja que tan sols és d’aplicació a les activitats
comercials i industrials.
Fonaments de dret
1. D’acord amb el que disposa l’article 49 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del
règim local ((LRBRL) 178.1.c del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprovà el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) l’article 17.3 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) i 65.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprovà el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya
(ROAS) transcorregut el període d’exposició pública i audiència dels interessats obert en
relació amb l’aprovació inicial de les ordenances municipals o de la seva modificació, la
corporació municipal ha de resoldre de forma raonada les reclamacions i suggeriments que
s’haguessin presentat dins de l’esmentat termini, i aprovar definitivament el que sigui més
adient.
2. Quant al fons de les al·legacions presentades, en el seu conjunt, no es suporten en cap
tipus d’impediment o infracció normativa de fons ni de procediment que impedeixi la seva
aprovació definitiva, sinó en criteris d’oportunitat que són competència del govern
municipal.
3. En relació amb les al·legacions presentades per l’entitat mercantil GIE 2001 SL,
proposant la creació de noves quotes d’aplicació general i una nova tarifa per usuaris que
pertanyin a clubs esportius, amb els que es subscrigui l’oportú Conveni de Col·laboració,
cal a dir que es tracta d’unes al·legacions extemporànies. La darrera modificació dels pp
per a la utilització instal·lacions esportives municipal, amb efectes 01.09.12, va ser
aprovada provisionalment per acord de l’Ajuntament Ple en data 29.05.12, l’esmentat acord
va esdevenir definitiu en no haver-se presentat cap reclamació, publicant-se en el BOPB en
data 08.08.12. Tenint en compte que les tarifes que regulen aquests preus públics estan
vinculades amb el curs escolar, aquests preus no són objecte de modificació en aquest
expedient.
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4. Quan a les al·legacions formulades pels Grups Municipals Socialista, de CiU i d’ICVEUiA, referent a l’annex XIV de la ordenança, que regula el preu públic per a la utilització
dels serveis d’atenció a domicili, d’acord amb el càlculs facilitats a aquest Servei pels
Serveis Socials d’aquest Ajuntament, suposa, quan a la proposta del Grup Municipal
Socialista una reducció dels ingressos municipals previstos per aquest preu públic que en el
seu conjunt global equivalent a un 95% de la recaptació previsible per aquest concepte,
d’acord amb les tarifes aprovades inicialment, mentre que la proposta formulada pel Grup
Municipal de CiU, suposa una reducció en relació als ingressos inicialment previstos de un
14%, que tot i que incideix de forma directa en els acords municipals sobre limitació de
despesa i de contingència pressupostària, aprovades pel propi ajuntament ple, raó per la
qual caldrà, cas que aquesta proposta sigui finalment aprovada que l’Ajuntament Ple,
adopti, al seu torn, les mesures que en dret corresponguin per tal d’esmenar els desajustos
que deriven de la implantació d’aquest acord..
5. Quan a les al·legacions presentades per Eva I Marin Dueñas i Angel Macias i Pedrero,
atenent que la redacció de la proposta inicial aprovada per l’Ajuntament Ple, en relació a
aquest ingrés de dret públic, no fa cap referència als aspectes que els interessats
manifesten, en cap sentit, ja que únicament es tracta d’una actualització de tarifes conforme
a l’IPC, no es pot atendre les seves al·legacions ja que no són objecte de modificació en
aquest expedient.
6. L’òrgan competent per adoptar acords de modificació de l’Ordenança general reguladora de
preus públics, és l’Ajuntament Ple, en virtut de les atribucions que té assignades per l’article
22.2 lletra d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL).
Per a l’adopció d’aquest acord és necessari el vot favorable de la majoria simple del nombre
legal de membres de la Corporació presents en el moment de la votació, d’acord amb l’article
47.1. de la LRBRL i 26.4 de la LRJPAC.
7. El procediment d’aprovació de les modificacions proposades de la vigent ordenança serà
l'establert a l’article 49 i 70 de la LRBRL, esmentada.
8. Per a l’adopció d’aquest acord, serà necessari l’informe previ de l’interventor d’acord amb
el que disposa l’article 214 i ss del reiterat TRLRHL aprovat pel RDL 2/2004 de 5 de març,
9. Un cop adoptat aquest acord definitiu, haurà de publicar-se, (al igual que els provisionals
elevats automàticament a aquesta categoria a l’empara de les previsions de l’article 49.c de
la reiterada LRBRL i el text de les seves modificacions) en el Butlletí Oficial de la Província i
en el Tauler d’anuncis de la corporació, conforme el que preveu l’article 70.2 de la pròpia
LRBRL.
A tenor de les previsions de l’article 66.1 del ROAS, caldrà publicar en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya la referència del BOP en que s’hagi publicat íntegrament el text de
la modificació definitivament aprovada.
Conforme al que preveu l’article 70.2 de la LRBRL, aquesta modificació no entrarà en vigor,
fins que s’hagi publicat íntegrament el seu text en el butlletí oficial indicat i no hagi
transcorregut íntegrament el termini previst a l’article 65.2 de la pròpia LRBRL, en relació
amb les facultats que la llei atorga a l’Administració de l’Estat i/o de les Comunitats
Autònomes en aquests procediments.
10. L’article 10.2 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política
lingüística,I el reglament per a l’ús de la llengua catalana de l’Ajuntament de Badalona,
preveuen que, malgrat que el català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua de
totes les institucions de Catalunya, i en especial, i entre d’altres, de l’administració local,
l’administració ha de lliurar a les persones interessades que ho sol·licitin un testimoni traduït
al castellà de tot allò que els afecti.
11. Per imperatiu del que preveuen els article 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, els responsables dels departament o serveis encarregats de la seva
tramitació han d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la
pertinent proposta de resolució.
Proposta de resolució
En conseqüència, reiterant l’íntegre contingut dels fonaments de dret precedents, en atenció a
les funcions encomanades al cap del Servei Jurídic i Administració general de l’Ambit
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d’Economia i Hisenda, i d’acord amb les instruccions rebudes, proposo al regidor d’Hisenda i
Recursos Interns per tal que, amb l’informe previ de l’interventor general municipal, que elevi al
Ple, l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- ESTIMAR EN PART les al·legacions presentades pels Grups Municipals
Socialista, de CiU i d’ICV-EUiA, referent a l’annex XIV de la ordenança, que regula el preu
públic per a la utilització dels serveis d’atenció a domicili d’acord amb els raonaments
exposats als antecedents i fonaments de dret precedents, d’acord amb el següent redactat:
XIV. Preu públic per a la utilització dels serveis d’atenció a domicili
(...)
Article 6. Preu públic exigible
Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili:
El preu públic és de 12,35 euros/hora, equivalent al 65% de l’indicador de referència, fixat a
l’ article 4 d’ aquesta ordenança.
Servei de Teleassistència:
El preu públic és de 12,42 euros/mes, equivalent al 65% de l’indicador de referència, fixat a
l’ article 4 d’ aquesta ordenança.
El Servei de Neteja a Domicili:
El preu públic és de 72,54 euros/mes, equivalent al 65% de l’indicador de referència, fixat a
l’article 4 d’aquesta ordenança.
El Servei d’Àpats a Domicili:
El preu públic és de 7, 02 euros/àpat, equivalent al 65% de l’indicador de referència, fixat a
l’article 4 d’aquesta ordenança.
En cap cas l’import a satisfer per la persona usuària podrà superar la quota màxima
resultant d’aplicar l’escala de l’article 5.5 d’ aquesta ordenança.
Quan els ingressos de la persona beneficiària estiguin compresos en el tram de l’escala de
gravamen fins a 1 IRSC, tipus 0%, hauran de satisfer una quota mínima per a cadascun
dels serveis següents :
- Servei d’ Ajuda a Domicili: 6,13 EUR
- Servei de Teleassistència: 6,13 EUR
- Servei de Neteja a Domicili.6,13 EUR
En aquest supòsit no hauran de satisfer cap quota mínima els beneficiaris del
servei
d’atenció domiciliaria, ni pel servei de telealarma.
(...)
SEGON. DESESTIMAR les al·legacions presentades per Francisco Fonseca Escudero en
qualitat d’administrador de l’entitat mercantil GIE 2001, SL en relació amb l’aprovació
provisional de la modificació de l’annex IX de preus públics corresponent als preus públics
per la utilització d’instal·lacions esportives municipals, així com les al·legacions presentades
per Eva I. Marin Dueñas i Angel Macias i Pedrero, en relació al preu públic per a la
recollida de residus sòlids urbans, d’acord amb als antecedents i fonaments de dret
precedents i APROVAR DEFINITIVAMENT dites modificacions, conforme la redacció
provisionalment aprovada. El ple faculta expressament al Servei Jurídic i Administració
General de l’Àmbit d’Economia i Hisenda per la redacció, confecció i integració en un únic
text tota la documentació i anuncis que resultin preceptius per la plena efectivitat dels
acords adoptats, respectant en qualsevol cas en la seva integra,correcta i fidel reproducció,
en la forma en que resulten aprovats.
TERCER.- L’Ajuntament Ple, adoptarà les mesures que en dret corresponguin per tal
d’esmenar els desajustos pressupostaris que deriven de la implantació d’aquest acord.
QUART.- NOTIFICAR-LA als interessats i PUBLICAR-LA en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, en la forma
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reglamentàriament prevista, i publicar la referència del BOPB en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
CINQUÈ.- ORDENAR la traducció al castellà del text íntegre de la ordenança municipal
afectada per aquesta resolució, per a la seva difusió entre les persones interessades que
ho requereixin.
La Intervenció Municipal informa que dóna conformitat a l’anterior proposta de resolució als
efectes que preveuen els articles 214 i concordants del TRLRHL, reiterant a tots els efectes
l’informe emès per aquesta Intervenció en data 14 de juny de 2012.
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo a
l’alcalde que elevi a l’Ajuntament Ple l’adopció dels acords referenciats.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la Proposta de
resolució precedent, conforme a les previsions de l’article 82.3 del Reglament d’
organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, esmentat, dono plena conformitat
al seu contingut, la valido plenament, i, atenent raons de màxima eficàcia i eficiència en la
gestió municipal n’ordeno la seva inclusió en l’ordre del dia de la propera i immediata
sessió de l’ Ajuntament ple que es dugui a terme, pel seu debat i aprovació, si escau.
RESOLUCIÓ
Per tant, acceptant els fonaments fàctics i els raonaments jurídics de la proposta de resolució
formulada, l’Ajuntament Ple resol de conformitat i la converteix en resolució.
En aquest moment entra al Saló de Sessions el regidor Jordi Subirana i Ortells, el qual passa a
ocupar el seu escó.
SENYOR ALCALDE: Aquí com que hi ha dos dictàmens que fan relació al mateix, el que
faríem és votar formalment la urgència, ara primer tocaria la d’aquest punt, però faríem un
debat global sobre els dos punts. Val, per tant, s’entén que es vota favorablement la
urgència i entraríem ara en el debat seguint l’ordre establert. començaria fent la intervenció
el primer tinent d’alcalde i regidor d’Hisenda i començaríem de menor a major. Senyor
Riera.
SENYOR RIERA: Gràcies senyor alcalde. Bona tarda a tothom. Tal com varem expressar a
l’audiència pública, l’aprovació de les ordenances fiscals del proper any té com a finalitat
adaptar-se, d’una banda a la situació actual de les administracions públiques i d’altra també
a la situació actual que està vivint la població i la ciutadania de Badalona. En moments de
dificultat i de crisi econòmica les administracions tenen una situació molt delicada, que és
un equilibri entre ingressos i despeses, sense poder renunciar a uns ingressos que li fan
falta per assolir tot allò que ha de fer front. També per l’altra banda té el compromís i la
necessitat de no asfixiar excessivament a la població que ho està passant malament, i per
tant, doncs, hem intentat, s’ha aconseguit, crec jo, unes ordenances en les que tots plegats
hem fet un exercici de responsabilitat i de seny. Una vegada exhaurit el termini d’exposició i
de presentació d’al·legacions, nosaltres portem a l’aprovació plenària aquestes ordenances.
Hem estimat, en part al·legacions presentades pels grups municipals Socialista, de
Convergència i d’Iniciativa per Catalunya - Esquerra Unida i Alternativa, referent al preu
públic de la utilització dels serveis d’atenció a domicili, deixant el cost a zero d’aquests
serveis quan les persones amb recursos nets per càpita respecte a l’indicador de renda de
suficiència no superi l’1,1% . L’atenció domiciliaria seria igual a zero, el servei de telealarma
quedaria a zero per rendes inferiors a 626,03. Hem estimat també al·legacions presentades
pel Grup municipal Socialista, l’Associació de Marxants de Badalona, el Grup municipal
Convergència i Unió i el Grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i
Alternativa en relació a la modificació de la ordenança fiscal número 22 reguladora de la
taxa per mercats municipals i encants. D’aquesta manera, aquesta taxa queda congelada
per l’any 2013. S’han estimat, també, per part del grup municipal de Convergència i Unió i
la Federació Empresarial de Badalona, en relació a l’aprovació de l’article 6.a) de
l’Ordenança Fiscal número 12 reguladora de la Taxa per a la intervenció municipal en les
activitats i instal·lacions. Així, doncs, el percentatge per les activitats subjectes a
2
l’autorització de llicència ambiental tipus GO/GUG2 queda fins als primers 12.000 m un 50
%, un 20 % fins a 2.600 i un 10% fins a 5.000 i a partir d’aquí queda tal i com estava. En
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conjunt la resta d’al·legacions presentades hem desestimat, tot tenint en compte que la
situació econòmica actual ens fa confeccionar unes ordenances, com deia abans, per
recaptar tot allò que sigui necessari per fer front a la despesa que tenim a sobre, sense
pressionar excessivament, com deia abans, a la butxaca de les empreses, dels ciutadans i
ciutadanes de Badalona. Des del govern municipal vull agrair els esforços que s’han fet des
de tots els grups municipals i la resta d’actors locals per adaptar-se a la situació actual,
valorant molt positivament el suggeriment del grup municipal Socialista, del grup municipal
de Convergència i Unió i del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra
Unida i Alternativa, en relació a diferents propostes formulades per atorgar subvencions
específiques en determinats tributs municipals, a favors de sectors de població amb més
risc d’exclusió social a causa de la persistència i gravetat de l’actual crisi econòmica. En
aquest sentit, el govern municipal treballarà per incloure en els pressupostos, en la mesura
de les possibilitats, i de desenvolupar reglaments per tal de pal·liar les circumstàncies
econòmiques i posar a disposició partides pressupostàries amb dotació suficient per
atendre unes subvencions als impostos indicats. Entre tots, jo crec, hem fet l’oferiment de
fer un reglament, de fer cens i de posar en valor totes aquestes opinions i per tant, així ho
farem, fins a un límit, el límit doncs l’imposarà la realitat econòmica, però intentarem en la
màxima mesura arribar tant lluny com podem, sempre tenint en compte, sobretot, l’equilibri
d’ingressos i despeses. Per tant, agraeixo la col·laboració i el seny i la responsabilitat de
tots els que han participat en la confecció d’aquestes ordenances. Gràcies.
SENYOR ALCALDE: Gràcies senyor Riera. Hi ha alguna paraula més? no? sí, senyor
Sagués.
SENYOR SAGUÉS: Bé, jo volia començar dient que votarem en contra, però a la vegada
que els hi dic això, també crec que haig de reconèixer que per part del govern i sobre tot el
regidor d’Hisenda com a responsable, s’ha fet un esforç important per recollir propostes, no
només nostres, sinó d’altres grups municipals. Nosaltres valorem positivament l’actitud que
hi ha hagut amb la forma en què hem afrontat aquestes al·legacions, però per nosaltres
segueix sent important fets que varem reclamar en un primer moment quan es van
presentar aquestes ordenances. En aquell moment nosaltres ja fèiem referència a què per
la nostra opinió les consideràvem continuistes, unes ordenances que no s’adaptaven de
veritat, de fons a la nova situació socioeconòmica de la nostra ciutat i que reclamàvem que
hi hagués una modificació en el concepte d’aquestes ordenances i preus públics. Això no hi
és, s’han corregit alguns dels elements que uns o altres hem presentat, alguns ens en
semblen bé, altres no, i han quedat fora alguna de les propostes que fèiem, però si hi votem
en contra, és pel fet de què entenem que és un tipus, com deia abans, d’ordenances i
preus públics que no fan un esforç important per adaptar-se a aquesta nova situació, ja no
tant nova, que vivim des de fa uns anys. Aquestes ordenances encara són filles d’un altre
moment, d’un altre moment socioeconòmic i caldria anar més enllà, atacar-les més en
profunditat que no pas el que anem fent que són petites modificacions i adaptacions. Dit
això, hi ha un element important en el tema de teleassistència o d’assistència domiciliària
també, per entrar en un cas concret, on s’ha modificat la proposta inicial, però des del
nostre punt de vista hi seguim estant en contra com queda aquí perquè per nosaltres,
aquest es tracta d’un dret universal i com a dret universal entenem que no hi pot haver el
que en diuen el co-pagament i que per nosaltres és un co-repagament. Per tant, a la nostra
proposta i que anava en el sentit en l’aprovat aquí mateix en una moció, era de considerarho un dret universal i que per tant, només, només l’havia de pagar aquelles persones que
volguessin gaudir d’aquest servei i no tinguessin la recomanació en aquest sentit per part
de l’equip d’assistència primària. Tots els altres casos els hem de considerar com a dret
universal. També no entenem perquè no s’accepta la proposta de què les entitats sense
ànim de lucre puguin tenir activitats de domini públic. Entenem que és un cas que pel que
representa d’ingrés econòmic és molt poc i en canvi seria una decisió important de cara a
facilitar que entitats d’aquest tipus puguin fer les seves activitats i instal·lar-se a la via
publica amb tota normalitat i sense haver de passar per la caixa. Per acabar, una altra cosa
que voldríem destacar també són els increments que hi ha hagut en les taxes pels
ensenyaments considerats especials com el Patronat de la Música, que nosaltres també hi
estem en contra amb aquestes i les que ja es van fer en el seu moment sobre els preus de
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les escoles bressol. És important, són actuacions de fons molt importants, que van
directament en aquests moments a afectar l’accés a uns determinats serveis públics a les
persones que més ho necessiten. I, repeteixo el que he dit al principi, no són unes
ordenances que afrontin amb ganes de revisar-les a fons, de canviar-les, de modificar
estructures dins del què ens permeti la legislació.
SENYOR ALCALDE. Gràcies, alguna paraula més? senyor Falcó.
SENYOR FALCÓ: Sí, breument, bona tarda. Les ordenances fiscals no deixen de ser
benzina per a la institució, per tant, al marge de qui la governi la institució, doncs cal que hi
hagi recursos per mantenir el que són els serveis, els consums, la nòmina fins i tot del
sector públic. Per tant, les ordenances fiscals són necessàries i n’hi ha d’haver. L’any
passat no n’hi van haver i es varen haver de prorrogar les de l’any anterior, però també és
veritat que la benzina que aquest any doncs, nosaltres estem disposats a posar, ni que
sigui amb l’abstenció que anuncio a la proposta que fa el govern, doncs aquest cop de mà
el varen tenir extern amb aquell augment del 10% de la Contribució Urbana de l’IBI, que va
venir decretat pel govern central. Per tant, no hi van haver ordenances, però sí que hi va
haver benzina perquè els ajuntaments poguessin recaptar i per tant, es poguessin mantenir
serveis, consums, nòmines etc. En tot cas aquest any, aquest augment tan espectacular de
l’IBI no hi és, no hi ha aquesta ajuda diguem-ne exterior per augmentar la fiscalitat a ls
ciutadans, però en tot cas hi ha algunes novetats que a nosaltres ens semblen positives i
que neixen d’algunes de les propostes que nosaltres no només varem fer l’any passat, sinó
que hem reiterat aquest any. Vostès de sortida ja fan una proposta, que a nosaltres ens
sembla positiva perquè sembla que serà diguem més barat, més fàcil obrir una botiga, un
petit comerç a Badalona, d’aquests comerços clàssics diguem, que no necessiten llicència i
que simplement van per comunicació. Per tant, és una bona mesura, també és veritat que
vostès han acceptat que per sota del llindar dels 623 euros el servei de teleassistència i el
servei d’atenció domiciliària, doncs no estigui subjecte a la taxa que el govern proposava de
6 euros mensuals per cadascun dels usuaris. Per tant, això també és positiu, és positiu que
es congeli tal com hem demanat, no només el nostre grup si no els altres dos grups de
l’oposició el que són les taxes pels qui són els paradistes, els que fan els encants de
Badalona. Per bé que el senyor Riera ha dit una cosa que no és exacta, a la preacta que
s’havia presentat a la primera Comissió d’Hisenda, aquesta era una al·legació que sortia
desestimada dels propis paradistes i que, per tant, s’estima després del debat entre les
forces polítiques, però que en principi havia quedat desestimada. D’altra banda, per a
nosaltres és positiu i crec que s’ha d’explicar que s’hagi acceptat una proposta de
Convergència i Unió, en aquest cas, per tal que el que abans costava com a taxa 4.000
euros, que era llogar una nau industrial de fins a 1.200 m2. Qualsevol es pot imaginar,
doncs simplement una nau industrial de les que fan 500 metres, doncs al polígon industrial
Guixeres, si algú volia iniciar alguna activitat industrial tenia una taxa de 4.000 euros. A
partir de la proposta de Convergència i Unió i evidentment de l’acceptació d’aquesta
proposta per part del govern local, doncs aquesta taxa quedarà reduïda al 50%, 2.000
euros,. Per tant, costarà la meitat instal·lar una activitat industrial a la ciutat de Badalona en
naus industrials de fins 1.200 m2 i això creiem que és bo i que està bé. No han acceptat
congelar l’IBI que era una de les altres propostes que feia Convergència i Unió, però
tampoc han fet realitat la pretensió no escrita, però sí verbalment expressada en algun
moment d’augmentar aquest any l’IBI un 6%, han deixat l’augment de l’IBI en un 3%, que
no és ni la congelació, ni allò que pretenien en el seu moment. En tot cas, jo crec que s’ha
fet un esforç per part del govern, nosaltres inicialment doncs varem deixar passar aquestes
ordenances amb el compromís que presentaríem al·legacions. Crec que el govern les ha
escoltat, les ha acollit, no són exactament totes les al·legacions que nosaltres haguéssim
fet, tampoc són les ordenances fiscals que nosaltres probablement haguéssim fet si
estiguéssim governant, però cal reconèixer aquet esforç d’entesa. Quedar molt clar que
aquestes ordenances fiscal fan falta perquè la ciutat tiri endavant i perquè la institució tiri
endavant i que per tant, avui nosaltres enunciem la nostra abstenció a aquestes
ordenances.
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SENYOR ALCALDE: Gràcies, senyor Serrano.
SENYOR SERRANO: Sí, bona tarda a tothom. En primer lloc, agrair la receptibilitat
demostrada aquesta vegada pel senyor Riera i esperem que continuï així i voldríem que fos
extensiva a totes les àrees perquè no és normal que això succeeixi. Dit això, estem
plenament satisfets de la sortida que s’ha donat a la nostra proposta sobre els mercats
setmanals i encants, en una situació com l’actual, resultava important no gravar més aquell
sector minorista i bàsicament d’economia familiar que tant estan patint les conseqüències
de la crisi. També estem satisfets del compromís que varem demanar i que han assumit
respecta a la bonificació d’impostos per aquells sectors més afectats per la crisi, els aturats,
els perceptors de la renda mínima d’inserció, els desnonats, etc...Ens comprometem a
treballar i a col·laborar amb el govern per tal que aquestes bonificacions siguin una realitat
al més aviat possible. Del que no podem estar satisfets és de la proposta que ens han fet
referent al servei de teleassistència i del servei bàsic d’ajuda a domicili. En la seva proposta
inicial volien fer pagar a tots els usuaris, ara ens proposen que aquells que cobren menys
de 664 euros estiguin exempts. Hauríem preferit que el col·lectiu de persones exemptes de
pagar s’hagués ampliat fins a totes les rendes inferiors a 1.400 euros. I en aquest sentit
anava la nostra al·legació, no ha estat possible i per això no els podem donar el nostre vot
afirmatiu, però reconeixent que ha suposat l’acceptació de part de les nostres al·legacions,
així com també d’altres que també han volgut assumir, i en conseqüència ens abstindrem.
SENYOR ALCALDE: Moltes gràcies, jo crec que ja varem tenir un debat intens en
l’aprovació inicial, jo crec que ja va quedar clara la voluntat del govern de Badalona
d’intentar arribar a un acord al més consensuat possible, intentant fer compatible dues
línies. Una sostenible econòmicament a l’Àjuntament i dues que no signifiqués un cop a la
butxaca ni de les empreses, ni dels ciutadans de Badalona, i em sembla que entre tots ens
anem sortit bastant bé. Hem fet una actualització de l’IPC pel que es refereix a impostos,
impostos tan importants com és el de circulació, que no es toca ni un sol euro, l’IBI
s’actualitza l’IPC. Per tant, jo crec que amb les incorporacions que han fet la majoria dels
grups municipals doncs, sembla que hem donat un bon exemple de cara als ciutadans. Per
tant, agrair com ha dit el regidor d’Hisenda l’actitud, la predisposició dels grups i bé,
passaríem a la votació, que pel que he entès és d’abstenció de tots els grups municipals,
perdó en contra Iniciativa i a favor del govern. Per tant, queden aprovades aquestes
ordenances, entenc que són els dos punts, es repeteix el posicionament en els dos punts, i
per tant, ja passaríem al torn obert de paraules.
Votació de la urgència de les dues ordenances.
La urgència de les dues ordenances fiscals s’aproven per unanimitat:
Vots a favor: 26.
Votació de les ordenances.
Les dues ordenances fiscals s’aproven per majoria simple.
Vots a favor: 10, del grup municipal del Partit Popular.
Vots en contra: 2, del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa.
Abstencions: 14, dels grups municipals Socialista, Convergència i Unió i el regidor no
adscrit.
9 TORN OBERT DE PARAULES
AP-2012/2520 Senyor Jesús Mallorquín Fernández, en rep. de Masendo 09, SL.
Assumpte: Impagament factures i el per què del descontrol municipal pel que fa a
adjudicar obres.
SENYOR ALCALDE: Aquest senyor ha vingut, doncs té la paraula.
SENYOR JESÚS MALLORQUÍN: Bona tarda senyor alcalde, senyors regidors i públic. El
motiu de la meva presència aquí, és per posar en coneixement de tots els grups municipals
una situació que afecta directament la meva empresa, i per consegüent a moltes famílies, la
gran majoria de la ciutat de Badalona, l’empresa és de la ciutat de Badalona, que és
causada directament per membres d’aquest govern municipal que ha estat incapaç de
trobar una solució al problema generat per ells mateixos. Sense tenir cap voluntat de
mantenir una línia de diàleg per aconseguir un acord, limitant-se únicament a respondre
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amb bones paraules i no donant solució als deutes contrets amb les empreses. A
continuació, si em permeten els explicaré un mica d’algunes obres. Obra ctra. de Santa
Coloma, número 64, el senyor Gómez acompanyat pel senyor Carles Pérez, coordinador
del districte de LLefià, del senyor Casals, sergent de la Guàrdia Urbana, dels operaris de la
Brigada Municipal de Badalona, ens citen a una hora determinada i previ desprecintatge
dels pisos i el local d’aquest edifici, ordenen neteja i desallotjament d’estris de l’edifici, cosa
que es procedeix a efectuar immediatament amb els treballadors allà presents. Els
contenidors per aquests treballs els va subministrament Foment de l’Ajuntament, la Guàrdia
Urbana va desviar el trànsit durant vuit hores el dia 25 de setembre per ordre del
coordinador de Via Pública, senyor Francisco Pérez. Pista poliesportiva del carrer
Simancas, el dia del començament d’aquestes feines, els senyors Jaume Brossa i Rafael
Flores es van presentar en nom de l’Ajuntament per donar instruccions. En una visita d’obra
del senyor alcalde i del senyor regidor del districte ens van preguntar si serà possible que
les obres estiguin acabades el dia 1 de setembre. Aquesta obra la va inaugurar l’alcalde al
mateix temps que la Comissaria de la Guàrdia Urbana. Obra en el local de l’Av. Maresme,
els senyors Ramón riera, Miguel Jurado, Salvador Lerma, David Gómez i Jordi Rodríguez
van intervenir en la desconnexió de la llum que hi havia punxada a l’escala de la comunitat,
per denúncia de la mateixa. El senyor Riera va donar el vistiplau per seguir treballant,
només es va sol·licitar que el subministrament elèctric es retirés, a partir d’aleshores es
treballa amb la llum d’un veí amb el seu consentiment. Pocs dies després es va presentar el
senyor Gómez i un tècnic de la Guàrdia Urbana i van precintar el local, argumentant que
per qüestions de tràmit han de signar un conveni de cessió amb el president de l’associació
i que es resoldrà aviat. Carrer Escultor Manuel Huguet, el senyor Jurado crida al senyor
Gómez i l’indica que s’ha de fer una neteja urgentment, la qual cosa es realitza amb l’ajuda
de la Guàrdia Urbana en funcions de seguretat dels treballadors en horari nocturn. Obra en
el Consorci de Badalona Sud, es dóna accés al local municipal per personal de
l’Ajuntament, els senyors Francesc Rom i la senyora Maria Tor, tècnics municipals
supervisen l’obra i donen instruccions. Obra en el B-9 de Badalona, el regidor senyor
Jurado passa per l’obra a supervisar, el tècnic municipal d’aquesta obra és el senyor Díaz
que es troba present i dirigeix els treballs. Obra en el Serveis Socials del districte núm. 6, a
la primera visita conjuntament amb la directora del centre Sílvia Navarro hi ha el senyor
David Gómez, el senyor Antonio García, coordinador d’Assumptes Socials, el senyor Martí
Moliner, el senyor José Lechuga. A la segona visita amb la senyora Sílvia Navarro sempre
present hi assisteix el senyor David Gómez amb membres de l’Associació de Nens
Autistes. El senyor Riera durant la reunió que vaig tenir amb vostè en el seu despatx em va
exposar que les adjudicacions havien estat realitzades de forma irregular i saltant-se el
protocol, ens exposa i al·lega un total desconeixement igual que els altres membres del
govern, de tot el que estàvem explicant. Després de tornar a escoltar totes les converses
mantingudes amb vostès, continuen pensant que tenen un total desconeixement del tema.
quan vostès visiten i inauguren les obrers, talles els carrer, hi van tècnics municipals, a això
en diu vostès desconeixement. Arribar fins aquí no ha estat fàcil,però és inevitable ja que
vostès em condemnen a la ruïna conjuntament amb els meus treballadors i col·laboradors,
d’una forma injusta i totalitària, sense opció ni possibilitat d’obtenir una sortida justa.
Finalment crec senyor alcalde que no poden i han d’anteposar els problemes interns entre
el senyor Gómez i vostè al dret a cobrar d’una empresa de la ciutat amb el que això
suposa, tant a nivell personal com empresarial, deixant a la seva consciència el pagament
d’aquest deute. Gràcies.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, es pot asseure, paraules.
SENYOR SERRANO: Perdó, senyor alcalde, em permet . Per norma i pel ROM les
paraules s’adrecen al govern i jo crec que el govern ha de contestar i després en base al
que digui el govern, els grups es posicionaran, però parlar els grups sense saber el que diu
vostès, no em sembla que sigui el que correspon.
SENYOR ALCALDE: Anem a veure senyor Serrano, el debat sempre l’ha dirigit l’alcalde i el
president, sempre han parlat els grups de menor a major i ho seguirem fent normalment
així.. Per tant, jo li dic...
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SENYOR SAGUÉS: No és així senyor alcalde, quan hi ha una paraula al Ple, la paraula va
dirigida i demana explicacions al govern i el govern hauria de donar explicacions.
SENYOR ALCALDE: Jo, senyor Sagués el que li dic és que abans de parlar el govern i el
govern dirà el que consideri oportú, pregunto, com que vostès mateixos diuen va dirigit al
govern, abans que el govern contesti a la paraula, volen tenir alguna intervenció?
SENYOR SERRA: Senyor Garcia Albiol, miri, és molt clar el ROM amb el tema de les
paraules dels ciutadans. En la primera intervenció del ciutadà és té cinc minuts i cinc minuts
també la resposta del regidor competent al qual s’adreça la paraula. Després tres minuts
cadascun dels grups municipals, després cinc minuts més en la segona intervenció del
ciutadà i després tanca l’alcalde. Això és el que està escrit i aquest és el Reglament. Jo
crec que no ens el saltarem. Per tant, si vostès volen renunciar, entenc, a la seva paraula
de resposta, només els hi quedarà una paraula que serà seva. Però primer han de parlar
vostès, només faltaria.
SENYOR ALCALDE: Molt bé. Nosaltres, senyor Serra, parlaríem, només faltaria, però el
debat -i vostè ha estat alcalde durant dos anys- sap que el modera l’alcalde. No obstant, no
vull generar un conflicte amb aquest tema, els hi dic amb sinceritat, i per tant, si volen que
parli primer el govern, doncs parlarà el govern sense cap tipus de problema hi intervindrà el
senyor Riera en nom del govern. Senyor Riera.
SENYOR RIERA: Molt bé, gràcies senyor alcalde. Bé, no sé si en cinc minuts podré
explicar tot el que vull explicar. En primer lloc estem parlant d’una contractació feta d’una
manera diríem irregular, d’una manera no adequada i d’una manera no ajustada al que és
una administració. Miri, per fer una contractació amb l’Ajuntament fan falta una sèrie de
procediments. Si és un contracte menor necessita un informe del departament, s’ha de
comprovar que hi hagi dotació pressupostària, full d’encàrrec de contracte menor,
presentació de factura de l’empresa, aprovació de la despesa i la factura, notificació de la
despesa a tresoreria.... això parlant d’una contractació menor. En el cas d’algunes factures
que vostès presenten que són de més de 50.000 euros, la contractació seria bastant més
complicada. Miri, això seria una contractació menor, la documentació necessària, i per
algunes de les factures que vostès presenten es necessitaria un expedient com aquest,
veu, no només presentar las factures, sinó un expedient. L’administració funciona així. I ara
li explicaré com ha funcionat tot aquest tema i tota aquesta qüestió fent referència al que
vostè ha dit i el que vostè ha esmentat. Nosaltres, en aquest moment, no plantegem ni
estem discutint res que no sigui el que vostès han presentat. És a dir, jo el que ha passat, jo
no faré un judici de valors, jo només dic algunes de les qüestions que s’exposen aquí. Miri
quan aquí la policia es persona per tancar les obres, la primera vegada que és quan vostès
tenen, i ho diu vostè aquí, diu que tenen la corrent punxada amb una comunitat de veïns,
ens personem en all i ordenem tancar i paralitzat les obres i per descomptat, desconnectar
la corrent que estava subministrant-se d’una comunitat de veïns. Sense corrent no poden
vostès continuar, per tant, en cap moment podien continuar les obres perquè no tenien
subministrament elèctric. En la segona obra que em vaig presentar per preguntar i per dir,
vostès, després de precintar l’obra que els hi va quedar un tros per fer d’un paviment que jo
calculo d’uns 400 o 500 metres, després de tancar aquesta obra vostès la van acabar i
quan jo li vaig preguntar qui li havia ordenat que acabés l’obra després d’estar precintada
per la Guàrdia Urbana, vostè em va dir que un regidor, que després vostè dirà el nom, el
senyor David Gomez. Vostè m’ho va dir, jo dic el que vostè em va dir. Quan a qualsevol
empresa la Guàrdia Urbana li tanca una obra, a l’endemà, a les 8 del matí estan a
l’Ajuntament o a l’administració corresponent preguntant què passa. Vostès no es van
personar, no es van personar. Però fixi’s bé que de tota la... ho dic perquè nosaltres estem
analitzant tota aquesta qüestió, miri, jo els hi vull llegir el que vostès han escrit, vostè i no jo,
aquí de com es feien aquestes obres. Miri, factura de construccions a l’obra nau del Remei
carrer Primavera de Badalona. Ho han escrit vostès, “una vez ejecutados los trabajos
interiores bajo las indicaciones “in situ” del senyor David Gómez, se recibe una queja de las
hermandades y procedemos al derribo de la pared y volvemos a ejecutar la misma pared
segun indicaciones de los presidentes de las hermandades ubicadas en el lugar a su
satisfacción”. Miri, això no va així, això no va així. Vostè afirma aquí que hi ha una trucada
telefònica del senyor David Gomez al senyor Jurado o a l’inrevés, jo crec que això són
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coses que vostès no les poden saber. Després, hi ha una qüestió, per ser ràpid i aprofitar
els cinc minuts, miri, hi ha una factura que és la factura 12/094 en la que vostès ens
facturen 16.334 euros i un dels conceptes, atenció que és molt important, diu: ’22 reciclado
en caso de necesitarlo’ i ens cobren 1.125 euros... en cas de necessitar-lo. A cap factura hi
ha metratge, mides, metros quadrats, metros lineals, no hi ha absolutament res de tot això.
És a dir, vostès es presenten aquí i parlen de metros de tubs, d’apuntalament de parets
sense dir els metros quadrats, de subministrament i col·locació de baixants sense parlar
dels metros lineals, és a dir, una quantitat d’irregularitats, ja des d’un punt de vista de
factura purament dit, és a dir, nosaltres li demanem que hi hagi com a mínim amidament, és
a dir, que una factura, ja no només que digui que “si ho necessitem” i ho posin a la factura
per després cobra’ns-ho. Això és important, però si diuen que ens han posat xapa, diguin
quants metros quadrats perquè puguem comprovar, per saber si aquesta factura està
adequada, si el que vostès ens intenten facturar o volen cobrar, doncs és una cosa que
està d’acord amb el preu de mercat. Llavors, miri, no és ni el plenari, ni als mitjans de
comunicació el lloc per a reclamar això,és i em sembla que ja ho han fet, els tribunals de
justícia, que hem sembla que ja hi han anat i ho celebro que hi hagin anat, perquè és allà
on s’ha de ventilar això, ni el plenari, ni els mitjans de comunicació. En els tribunals de
justícia és on s’han d’arreglar aquestes qüestions. Per altra banda, si vostès consideren
que tot això els hi ha encarregat algú i que per aquest motiu cita a una sèrie de persones
que passaven per allà, i permeti’m la broma, menys mal que no va passar el rector sinó
també dirien que l’església n’estava al dia d’això. És a dir, que passi un regidor, em citen a
mi, avui diu el diari que jo, que vaig anar a tancar una obra, que la vaig anar a tancar i em
posen, ho he llegit avui al diari, resulta que em tenen que portar a declarar perquè jo sabia
de què anava, jo que vaig anar a tancar-la, i testimonis de què vaig anar a tancar aquesta
obra són els veïns de la Comunitat, que estaven presents i que saben com es va actuar en
aquella ocasió. I vostè diu que jo estava informat, si jo vaig anar a tancar les obres no a
informar-me, a tancar-les, i ningú de vostès va venir-me a veure per explicar-me que havia
passat a l’endemà a les vuit del matí, ningú no hi va venir. Per tant, miri, no és una qüestió
de descontrol, és tot al contrari. Hem detectat una sèrie de... jo li vull dir, irregularitats, i
entengui’m, no dic irregularitats penals ni delictives, ni molt menys, dic irregularitats com a
mínim administratives. N’hi he citat algunes, sobretot aquesta del ’22 reciclado en caso de
necesitarlo’, ho diu aquí, eh? que em sembla que és suficientment important i definitiu, com
per a que aquestes factures passen un filtre molt, molt, molt fi, un sedàs molt prim i això
s’hagi de ventilar on s’ha de ventilar. Vostè sabrà qui li va encarregar aquestes obres, vostè
sabrà amb qui es va entendre i vostè sabrà quins pressupostos va presentar i vostè sabrà
el que va fer, jo no ho sé. A part de què tenim ja un informe de l’Ajuntament en el qual diu,
per exemple, la factura de l’obra Casa de Córdova, diu l’informe de l’Ajuntament, que l’he
tingut avui, que no s’identifiquen ni els falsos sostres ni les finestres que pugen 6.000 euros
i 7.000 euros respectivament, dic el que diu l’informe. Per tant, la intenció d’aquest grup,
d’aquest govern és de passar molt pel sedàs aquesta facturació, veure exactament que és
el que hi ha, peritar-la ben peritada i després doncs, discutirem si es paguen o no es
paguen, pel fet que són factures que nosaltres no hem encarregat. Escolti, amb la que està
caient, 70.000 euros en una petanca, vostè em perdonarà, però ho considero molt fort,
m’entén, ho hagi encarregat qui ho hagi encarregat, 70.000 euros per una petanca, amb la
que està caient, i amb una barra de bar de luxe i clar. Nosaltres estem aquí per mirar els
euros de les persones, abans hem fet una ordenança en la que hem tingut molt en compte
ingressos i despeses, i aquí és el moment de mirar les despeses. Per tant, en aquestes
estem, i torno a repetir, ni és el plenari ni són els mitjans de comunicació, són els tribunals
on s’han de ventilar aquestes qüestions. Jo celebro que hagin donat aquest pas, perquè
segurament nosaltres també el donarem, dic segurament, a la vista del que tot això pugui
dir. Tinc una segona intervenció?
SENYOR ALCALDE: En el seu cas, si es dirigeix al senyor, a l’empresari cap a vostè,
evidentment que tindrà una segona intervenció.
SENYOR RIERA: Moltes gràcies senyor alcalde.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, començaríem de menor a major. El regidor no adscrit, molt
bé dos minuts.
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SENYOR GÓMEZ: Gràcies senyor alcalde. Molt bé, intentaré ser breu. El constructor ha
parlat del pati del B9, del mur del pati del B9, per cert un mur que el va ordenar refer el
senyor Jurado. El senyor Jurado amb el seu tècnic ho va supervisar, hi ha regidors aquí
que ho saben perquè van parlar amb ell directament. Miri, ja a les acaballes d’estar al
govern amb vostès, el senyor Jurado que tenia un problema i continua tenint-lo, no sé si el
continuarà tenint perquè li van traspassar els centres cívics, però no li van traspassar la
partida de manteniment, ni li van passar el personal, llavors tenia un problema, que no tenia
diners. A mi, feia ja quinze dies que la senyora Núria Fernández, que és la responsable de
Centres Cívics que ha fitxat el senyor Jurado, em reclamava comprar des de l’IMSP tots
aquests materials a càrrec de l’IMSP per poder arreglar el Centre Cívic de Morera, el
Centre Cívic de Can Canyadó, el Centre Cívic Can Cabanyes, etc, etc.... Home, a part
d’això, jo crec que també se’n recordarà el senyor Jurado quan em va trucar per l’Escultor
Manuel Huguet, una neteja del cas diógenes que era urgent i es van tirar tota la nit
treballant. Aquesta empresa, per cert, es dedicava a això, sí home, no digui que no senyor
Jurado perquè està mentint clarament, està mentint clarament. Perquè jo no m’inventaré
que a Manolo Huguet hi ha un cas de diògenes perquè no ho podria saber, si no m’ho diu la
Guàrdia Urbana i m’ho diu vostè, perquè jo no controlo tots els casos de diògenes que hi ha
a Badalona. Senyor Jurado, vostè també va enviar a aquests senyors a desallotjar
l’Associació de Veïns de La Salut, sí, vostè, vostè. També els va enviar a desallotjar
l’Hermandad Rociera, on per cert, vostè està imputat i ha d’anar a declarar el dia 13 de
gener, per cert, dit de passada. Llavors, home, el que no hem sembla de rebut és que es
pot discutir si l’hem fet, i jo m’incloc en el paquet, millor o pitjor, però que aquesta gent ha
fet una sèrie de qüestions....
SENYOR ALCALDE: Se li ha acabat el temps...
SENYOR GOMEZ: .... d’obres que es tindrien que mirar per pagar. Gràcies.
SENYOR ALCALDE: Molt bé. el grup d’Iniciativa per Catalunya, senyor Sagués.
SENYOR SAGUÉS: Bona tarda de nou. Bé, estem davant d’un fet molt, molt, molt greu. Jo
pel coneixement que tenia abans de què comencéssim aquest ple ja pensava així, però un
cop he escoltat la intervenció del constructor, la intervenció del senyor Riera i ara la del
senyor Gómez, encara em refermo més en què estem davant d’un fet molt, molt i molt greu.
I és molt greu per un motiu que és el que ha afecta a unes persones que han fet una feina ,
que esperaven cobrar, lògicament i que no cobren amb totes les conseqüències que això
pugui derivar cap a les empreses, treballadors i treballadores que puguin tenir, famílies
etc... Estem parlant d’una quantitat que em sembla que va més enllà del 700.000 euros, el
que es deu a aquestes dues empreses. Per tant, no és poc del què estem parlant. Per altra
banda, també és molt i molt important el que tenim entre mans, perquè estem i crec, que
des del punt de vista polític, que és el que som nosaltres aquí, el que estem, és davant
d’una actuació política absolutament fora de lloc, absolutament fora de norma i que escoltat
el que hem escoltat, tant de la intervenció del representant de Masendo, com del senyor
riera, estem veient que aquí hi ha hagut realment la impressió que se’n pot treure, és que
es tracta d’una actuació que de cap manera, de cap manera, ens podem imaginar que
l’estava realitzant un regidor absolutament pel seu compte, sense tenir el suport i sense que
hi hagués el coneixement de la resta del govern, o com a mínim d’una part del govern. Això
es fa impossible de creure i qui s’ho vulgui, de veritat empassar, és que realment és una
persona, diguem-ne, molt crédula i de molt bona fe. Ens parlen,ens han explicat alguns
quants casos, però recordin i si m’equivoco en alguna xifra, ja em corregirà algú, que em
sembla que estem parlant de 18 obres que s’han realitzat a diverses zones de Badalona,
que s’han realitzat dins d’oficines municipals en algun cas, que s’han realitzat a
associacions de veïns, on s’arreglaven les cobertes perquè un dia l’alcalde es va
comprometre que els ho arreglaria. S’han realitzat a la Plaça Camerón on abans era la
zona que hi resava la comunitat musulmana, que després es va derivar cap al B-9 i a dins
del B-9 també s’hi van realitzar obres...
SENYOR ALCALDE: Senyor Sagués li ha vençut el temps, tres minuts, les paraules són
tres minuts.
SENYOR SAGUÉS: Escolti’m, em sembla que es confon.
SENYOR ALCALDE: Escolti’m, mirin, a les paraules són tres minuts. Per tant...
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SENYOR SAGUÉS: Vostè avui no l’interessa que parlem d’això.
SENYOR ALCALDE: No, no, a mi el que m’interessa.
SENYOR SAGUÉS: És la primera vegada que des que vostè és alcalde, que en un torn de
paraules en tres minuts ens diu que se m’ha acabat el temps, és la primera vegada que ho
fa.
SENYOR ALCALDE: Senyor Sagués, senyor Sagués, jo li dic que se li està acabant el
temps, jo li he dit vagi acabant sisplau.
SENYOR SAGUÉS: Bé, d’acord. Deixaré més exemples pel camí, però, per tant, anant
acabant. Aquests regidors que no eren el senyor David Gómez, que assistien i veien unes
obres i les opinaven com anaven, no sabien que s’estaven fent allà, no ho sabien qui havia
encomanat i com s’havia encomanat aquest obra. Tots els tècnics municipals, tots els
tècnics municipals, que a les llistes que hem pogut veure, hi ha deu o dotze noms, no
sabien que estaven en unes obres que s’estaven fent de manera irregular, quan hi anaven.
La Guàrdia Urbana que treballés tota una nit allà donant suport a aquesta actuació que
treballava i tallava carrers quan feien hores, no sabien qui els enviava, no sabia que
aquelles obres eren irregulars i no es podien fer. Això de veritat que és inexplicable i
sobretot és increïble. Per tant, jo fa uns dies ja varem manifestar públicament la nostra
voluntat de demanar una investigació a fons, perquè tot això que s’està dient avui aquí, que
un diu que és blanc i l’altre diu que és negre, això s’ha de poder aclarir i ho hem d’aclarir
aquí dins de l’Ajuntament deixant de banda les actuacions judicials, que es puguin portar a
terme. Per tant, ja concretarem, però nosaltres tornarem a reclamar que es creï una
comissió d’investigació sobre aquest tema.
SENYOR ALCALDE: Molt bér, gràcies senyor Sagués, senyor Falcó.
SENYOR FALCÓ: Sí, breument perquè la veritat és que l’espectacle que dóna aquest
govern no és molt edificant i tampoc tenim ganes de barrejar-nos una mica en aquesta
imatge que Badalona projecta des que governen vostès. La cosa és que és així de clara,
des del nostre punt de vista, però de totes formes a mi m’agradaria en el segon torn que té
la persona que ha vingut ha parlar, que ens expliqués com va començar a treballar, perquè
això no ho ha explicat. Com va començar a treballar, qui el va telefonar, on va portar els
papers de l’empresa, que se suposa que deuria portar conforme per exemple que estava al
corrent de la Seguretat Social. És a dir, aquests tràmits previs suposo que alguna cosa hi
deu haver o alguna cosa ens deu poder explicar, si va treballar primer per l’IMSP i després
per l’Ajuntament, una mica saber, una mica més, de com es gesta diguem aquest problema
que vostès tenen i que al final no el tenen vostès, el tenim tots. Jo el que lamento és que
aquest sigui un problema que tinguem tots, perquè està molt bé ensenyar com es fa un
expedient i està molt bé explicar tots els passos i està bé, però l’empresa té l’obligació quan
la telefonen de presentar un pressupost i poca cosa més. I si algú li diu que comenci doncs,
si abans ha portat els papers i no hi ha res de nou doncs, en principi amb obres menors
l’empres no té per què saber si hi ha un expedient complert o no està complert, si hi ha
hagut tres ofertes o no, no ho sé, jo penso que tot plegat posa de manifest un cert
descontrol i a mi em sembla que estaria bé que el govern municipal comencés reconeixent
que això no ho ha fet bé, estaria bé, seria un primer pas. Aleshores que això es liquidi amb
la crisi política que ha significat el pas, el traspàs diguem del regidor David Gómez com a
regidor no adscrit i portar aquests papers a l’Oficina Antifrau, home, és un pas. És evident
que no és suficient aquest pas, hi ha d’haver alguna cosa més, i jo en aquest sentit, jo els
ho vaig demanar, jo els vaig demanar coses que han fet, primer allò del Keep Calm,
mantenir la calma i també els vaig demanar, home, que peritessin les obres i les factures
per veure una mica el que explicava el senyor Riera, a mi em sembla que això és
fonamental per defensar l’Ajuntament, perquè aquí al final el que hem de fer, és defensar
l’Ajuntament. Ara aquí també hi ha una empresa que està sent clarament perjudicada per
aquest Ajuntament, perquè és probable que ella no tingui perquè saber el procés
administratiu, és probable. En tot cas això s’ha d’aclarir d’alguna manera i no sé si enviarho a l’Oficina Antifrau és una manera d’aclarir-ho o no. En tot cas, tampoc ser si aquí hi ha
indicis penals o no, el senyor Riera també ho dubte, s’ha d’acabar de veure, però en tot
cas, des d’un punt de vista administratiu de control de govern, les coses no s’han fet bé i
l’alcalde de Badalona acaba aquesta crisi fent el que ha de fer. Jo crec enviar-ho a l’Oficina
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Antifrau, peritar les obres, peritar les factures, tot això està bé, però això s’acaba simple i
exclusivament amb el David Gómez com a regidor no adscrit. No hi ha ningú més al govern
que hagi d’assumir cap responsabilitat, ni que sigui política, no hi ha ningú més que sabés
absolutament res, home, jo entre que l’alcalde ho sabia i estava al dia i que només ho sabia
el senyor David Gómez, jo crec que hi ha un terme mig. Jo crec que aquí hi havia més gent
que sabien alguna cosa, alguna cosa els deuria sonar, perquè és molt difícil arribar a
facturar 800.000 euros, sense que ningú no se n’assabenti, però en tot cas això, jo crec que
ja ho anirem sabent. Jo vull confiar, que tot el que s’ha iniciat, acabarem sabent una mica
més la veritat i les raons per les quals una empresa que no havia treballat mai per
l’Ajuntament de Badalona arriba a facturar 800.000 euros, cosa que és important. En tot cas
si que en el rere fons de tot això, encara que està mal fet, administrativament mal muntat
etc... ser que hi ha també i acabo, senyor alcalde, ser que hi ha també un tipus d’obres, que
des d’un punt de vista del què es la prioritat, del què la ciutat necessita en aquest moment
doncs no h són en absolut, almenys moltes d’elles o la majoria d’elles, totes concentrades
en una zona de Badalona i totes per major glòria del clientelisme i del paternalisme que
utilitza el Partit Popular alhora de governar Badalona, i d’aquesta manera jo t’arreglo la
petanca, jo t’arreglo el localet de l’associació aquesta o de l’associació aquella, però per a
la ciutat realment per a la ciutat, per transformar-la i per fer-la tirar endavant ben poca cosa.
Jo crec que aquí les coses vostès no les han fetes bé, estaria bé que ho reconeguessin,
que no les han fetes bé, han fetes algunes coses a pilota passada, per mirar d’arreglar
diguem aquest dissori...
SENYOR ALCALDE: Senyor Falcó...
SENYOR FALCÓ: ... Però en tot cas, a mi em sembla que no és només una qüestió del
regidor David Gómez, que aquí hi ha alguna altra cosa, que jo espero que acabarem
aclarint quan hi hagi un Ple extraordinari, si és que hi és, o quan hi hagi una comissió
d’informació, que suposo que també hi acabarà sent.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, gràcies senyor Serra.
SENYOR SERRA: Sí, jo penso que aquesta comissió d’investigació és imprescindible, crec
que avui és un primer pas per conèixer el que és un cas, que és un exemple de com
funciona aquest govern, de com ha funcionat i de quina manera té de fer les coses. Aquest
govern del Partit Popular durant aquest any i mig si haguéssim de fer un tast, només una
mostra de com funcionen, del què ha passat aquí, es concentra tota aquesta mena de
clientelisme, tota aquesta manera de fer de qualsevol manera, tota aquesta manera de “jo
t’ho arreglo, jo vinc, tu no et preocupis que jo faig”, que és la manera com funcionen. És la
manera com han funcionat i aquí s’ha vist clarament com es funciona, perquè jo em
pregunto, vostès diuen que no ho coneixien i que tot això ho coneixia un sol regidor, un sol
regidor que acabava d’arribar a l’Ajuntament. Per tant, arriba a l’Ajuntament i de cop i volta
un senyor nou, que no ha estat mai a l’administració comença a tirar milles, sense ser
regidor de Via Pública, ni regidor d’Urbanisme, a tallar carrers a fer obres per la nit en ple
agost i vinga de tot, centres cívics, particulars, petanques, el que faci falta. Algú que no té
experiència municipal, per tant, com es pot arribar a pensar que una persona que no té
experiència municipal es posa a l’Ajuntament i comença a tirar milles amb la Guàrdia
Urbana, amb el Cap de la Guàrdia Urbana, amb coordinadors i tal, una persona sola. Això
no s’ho creu ningú, que aquí hi ha un desconeixement de tot això és impossible, és que no
pot ser, però bé, això anava sent així i la pregunta és, quan es talla això, quan se’n donen
compte?, no, no,no, quan l’altra part de l’exemple del que és el govern del Partit Popular
surt en els diaris, perquè si no hagués sortit en els diaris tot el tema del carrer Chile, tot això
que estem parlant ara d’aquests 800.000 estaríem sota mà en un calaix intentant a veure
com es cobra, però no hagués sortit als diaris, ni estaria en els jutjats. Tot això surt a partir
d’una denúncia, que curiosament no té res a veure amb aquesta, sinó que l’agafa també i
s’acaba ajuntant per fer aquest exemple de com funciona aquest govern. Com que tinc tres
minuts i segurament ja en dec haver gastat un i mig, jo al senyor Jesús, que ha intervingut
abans, li voldria fer dues preguntes a veure si és possible que a la segona intervenció seva
ens contesti. La primera és si ell no havia treballat mai a Badalona, jo crec que això és
important de saber-ho, si ell havia treballat mai amb l’administració local o no. I la segona si
hi ha alguna factura anterior a totes aquestes que ara vol cobrar, que ja hagi cobrat. Perquè
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el senyor alcalde va dir, que ell no ho coneixia i que ell no havia pagat mai res i que no
s’havia pagat mai. Jo pregunto, s’ha pagat alguna factura a J.J. Masendo anterior a totes
aquestes? Perquè si s’hagués pagat, potser començaríem a veure que tot això, ja hi havia
una mica més de coneixement, perquè és clar m’agafa una paraula que ha dit el senyor
Riera. Una petanca, 70.000 mil sense pressupost d’inversions, aquest govern no té
pressupost d’inversions, en canvi tirant milles fent 70.000 per una petanca. El senyor Riera
ha dit textualment, que ho hagi encarregat qui ho hagi encarregat, aquella barra de bar de
luxe que varen fer, i és cert, varen posar una barra de bar a la petanca, que jo hi vaig anar,
en plena campanya vaig anar-hi un dia a repartir paperetes electorals al barri de Sant Roc,
vaig a anar a parlar amb la gent de la petanca i varem veure que aquelles barres de bar,
dues que són de discoteca d’aquelles dels anys 70 són més grans que tot això, dius, per a
la petanca aquestes barres de bar. De veritat que quan vostè va anar-ho a inaugurar senyor
Garcia Albiol, que a més a més, és regidor d’Urbanisme, la petanca, sí, que quan varen
anar al tema aquest de la petanca junt, això diu l’empresa, junt amb la Comissaria de Sant
Roc que està allà al costat, la Comissaria no, aquells mòduls que varen posar allà, qui es
pensava que havia fet aquestes obres de reforma de la petanca aquella? els veïns, els
mateixos usuaris, qui havia posat tota aquella barra de bar i tot allò d’allà, qui ho havia fet?.
Ningú li va estranyar que tot allà estava allà fet nou de trinca, a ningú li va estranyar. Per
tant, a mi tot el tema del desconeixement i que tot això ho ha fet una persona sola, la veritat
és que no ho crec. No ho crec i no ho puc creure i penso que a més hem d’esbrinar
exactament que hi ha al darrera de tot això, qui ha estat i què és el que s’ha fet malament,
perquè és certa una cosa i això el senyor Riera suposo que també n’ha de ser conscient ell
i n’hem de ser conscients tots. Aquestes factures no sé si per 800.000, no sé per quin valor,
però això és una feina que s’ha fet per l’Ajuntament i s’ha fet a la ciutat i s’acabarà pagant.
Ho dictamini un jutge o no, i segurament si ho dictamina un jutge es pagarà amb recàrrec,
però a part d’aquesta feina és que s’ha d’acabar pagant perquè s’ha fet està aquí, una altra
cosa és que diguem com deien ells, potser mira s’ha comptat de més i en lloc de 800 són
500 o 600 o el que sigui, però està aquí s’ah fet, el que passa és que s’ha fet en llocs
equivocats i equivocant la prioritat i aquest és el tema. La prioritat en aquests moments a la
ciutat de Badalona que estem tallant beques de menjador és arreglar la petanca de Sant
Roc i posar una barra de bar com d’aquí allà baix, aquesta és la prioritat o s’han de fer
altres coses amb aquests diners que s’acabaran pagant. I acabo per una qüestió, com que
no tinc més paraula, no puc replicar, m’avanço explicant a veure, intentant avançar-me a
una cosa, per si és cert que vostès intenten treure-ho i com han fet i varen fer en el cas
Jurado, que després en parlarem, acabar dient que “esto ya se hacía antes y los de antes
ya lo hacían”. Jo els diré una cosa i els ho dic, si vostès pensen que tres factures que s’han
trobat i que ara troben i que no han dit res més, d’una empresa que fa 20 anys que fa el
manteniment de Via Pública de l’Ajuntament de Badalona, que és ACSA que perquè no hi
havia partida pressupostària, ara volen igualar-ho a aquesta empresa que diuen que no ha
treballat mai a Badalona i que està passant tot el que està passant, si volen igualar un cas
amb l’altre i dir que els d’abans ja ho feien, van molt equivocats, molt equivocats, perquè no
té res a veure, ni és comparable, els problemes de codi i de partida que hi pugui haver a
partir de l’octubre del 2011 amb una empresa que ara reclama quelcom a l’Ajuntament, per
dir “que los de antes ya lo hacían y que esto es culpa de los de antes”. Quan aquesta
empresa que reclama aquestes factures de l’octubre del 2011 és la que té la contracta de
manteniment de Via Pública d’aquest Ajuntament des de fa 20 anys. Per tant, no ho vulguin
comparar, li dic per si de cas, com que m’han arribat campanes que aquests dies han estat
molt neguitosos buscant factures per intentar veure que el Serra també en té la culpa de tot
i d’aquestes factures també, doncs, per si de cas m’avanço i ho dic. Dit això, senyor Jesús
que tingui sort amb la seva demanda i jo penso que part del què vostè reclama,
l’ajuntament li acabarà pagant perquè realment aquestes obres s’han fet, s’han encarregat i
ningú pot dir, aquest govern no pot dir que no sabia que s’havien encarregat.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, té una altra paraula si vol de cinc minuts.
SENYOR JESÚS MALLORQUÍN: Bé, intentaré contestar a algunes de les moltes preguntes
que aquí s’han plantejat. Començaré per l’últim, pel senyor Serra perquè el tinc més a mà,
ara mateix. Senyor Serra, jo no havia treballat mai per l’Ajuntament de Badalona fins el mes
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de febrer o març, no ho recordo ara perquè no tinc la factura aquí, i és una factura que està
abonada, és una neteja de diògenes al carrer Pau Piferrer. Al senyor Falcó, li puc dir que
com vaig tenir contacte jo amb l’Ajuntament, doncs miri, jo vaig tenir una reunió amb el
senyor Francesc Rom i em va comentar treballs en dies laborables, treballs pel caps de
setmana, treballs en dies festius i treballs nocturns i que per a tot això l i passés tota la
documentació de la meva empresa i preu. Ara al senyor Riera, bé una contractació menor,
vostè em diu que fa falta escriptures, tot això jo ho he presentat i ho puc demostrar,
escriptures, certificat d’Hisenda, certificat de la Seguretat Social, tinc un e-mail de vostès en
el qual m’envien el document aquest de pagament per omplir. Una altra qüestió, em diu que
per què ho porto aquí, doncs perquè estic arruïnat,simplement, i el que he de fer és cobrar
ràpid, sí que està presentat a la Justícia, al Tribunal Contenciós Administratiu de Barcelona,
com que encara no tinc el número, no li puc dir, però ja està presentada la demanda. El
problema aquest dels mil i escaig d’euros d’una factura que crec que és ínfim amb el que
estem parlant, si em deixa la factura li explico amb molt de gust. Les finestres de la casa
Córdova sí que estan posades i quan vulgui les anem a veure i més coses. Diuen 70.000
euros en una petanca, jo ara mateix no sé si són 70.000 mil o 60.000 o 80.000, ja que no
tinc la factura al davant, el que sí li puc dir és que aquella petanca abans estava totalment
enderrocada i ara és un local digne, molt digne i a més vostès l’hauran visitat. I per últim
vostè em parla de la policia, que la policia precinta, però la policia col·labora amb mi tallant
carrers, desviant el tràfic. No sé, si vol que li respongui alguna cosa més. Jo li volia fer una
pregunta, que la tinc aquí amagada, totes les obres pertanyen a la mateixa Àrea de Govern,
totes les obres que jo he fet, ja està, si algú em vol preguntar que em pregunti.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, moltes gràcies. Contestarà el senyor Riera i tancaré jo el
debat.
SENYOR SERRANO: No, no, el senyor Riera no, perdó.
SENYOR ALCALDE: Escolti, s’ha dirigit al senyor..., anem a veure senyor Mañas fins a
aquest moment jo dirigeixo el Ple, aleshores com vostè ha dit.... (el senyor Mañas parla de
lluny, però no se sent)
SENYOR ALCALDE: Senyor Mañas, senyor Mañas, com ha dit el seu company estem
davant d’un fet molt greu, aquí hi ha hagut una segona intervenció i per tant, considero com
a president d’aquest Ple, que el senyor Riera ha d’aclarir algun aspecte. El senyor Riera té
la paraula.
SENYOR SERRANO: No, senyor alcalde, no, s’equivoca...
SENYOR ALCALDE: Senyor Serrano, em puc equivocar, però jo dirigeixo el Ple, comença
sisplau.
SENYOR RIERA: Gràcies senyor alcalde. Miri, aquest és un fet efectivament molt greu
perquè s’està intentant cobrar unes factures a l’Ajuntament, unes factures que com deia
abans, no hi ha manera de, sense mirament, sense saber què anem a pagar, aquí el que
estem fent és defensar els interessos de l’Ajuntament. És un tema molt greu, perquè
entenem que s’està intentant cobrar unes factures a l’Ajuntament, entenem nosaltres, que
no, que en principi no s’han de pagar. Llavors vull dir, he escoltat aquí per part del senyor
Serra, que tingui molta sort i que cobri i em sembla que amb bona fe, però crec que ha
actuat d’una forma molt frívola, de bona fe, perquè sap per què, perquè si vostè el que
l’interessa és defensar els, si el que vol és defensar els interessos de l’Ajuntament de
Badalona, no li ha de desitjar sort, sinó que s’aclareixi i que la justícia dicti qui és el qui té
raó, però no desitjar-li sort a una persona, que intenta cobrar unes factures, suposo que
també de bona fe, a les que ens diu, com li deia jo abans, una d’aquestes factures i em
sembla que he estat prou gràfic i prou clar, diu, que ens intenten facturar, “ 22 reciclado en
caso de necesitarlo” i ens cobren 1.125 euros. Home, jo crec que si vostès estiguessin al
meu lloc, farien exactament el mateix. Llavors nosaltres, hi ha una qüestió del que s’ha dit,
que això no és blanc, ni negre, ni és a pilota passada perquè aquestes factures fixin-se que
aquestes factures són totes de juliol a octubre. És a dir, estan concentrades en una època
molt determinada de l’any, no són unes factures de tot l’any, són factures de juliol a octubre,
juliol estan aquí. Suposo que vostès també les tindran o les deu tenir, perquè es deu haver
repartit a dojo, m’imagino, però que estan a la seva disposició són factures de juliol a
octubre. Nosaltres, la primera intervenció que varem fer nosaltres, jo personalment, va ser
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en el mes de setembre, no havia passat res a la premsa, no s’havia donat cap notícia, no
havia passat absolutament res més, que ens varem personar en unes obres que es feien a
l’Avinguda Maresme, que és on es va desconnectar la llum i es va ordenar que es parés.
Aquella va ser la primera i on el regidor del districte almenys a mi i a l’alcalde també, però jo
parlo per a mi, perquè amb qui vaig parlar, va dir que no sabia que es fessin obres i hi
varem acudir tots dos a l’endemà, això era un divendres, i l’endemà dissabte hi varem
acudir tots dos, el senyor David Gómez i jo i és veritat que hi havia d’altres persones, però
en principi nosaltres dos i es poden comprovar les telefonades, hi ha telefonades del
divendres a la nit, varem quedar pel dissabte i ens varem trobar allà, que s’estaven fent
unes obres d’envergadura i es va ordenar parar-les. Posteriorment i encara no havia passat
res a la premsa, atenció amb això, no havia passat res a la premsa, varem anar a aturar
unes obres, que em sembla recordar que són del carrer Badajoz, on s’estava fent un
paviment d’aproximadament quan jo vaig arribar 400 o 500 metres quadrats, que no estava
acabat. No m’ha contestat qui li va dir que acabés el paviment,perquè el varen acabar, van
trencar els precintes i varen acabar el paviment, no m’ho ha dit això i varen visitar l’obra on
hi havia aire acondicionat i em va dir vostè que l’airea acondiciont, això ho va explicar
vostè, l’aire acondiconat no s’havia de posar, però que no sé quina persona de l’associació
li va dir, “no te preocupes que yo hablo con David Gómez y este aire se pone” i vostè em va
dir, “ha visto si estaba, digo si, pues ya lo sabe”. Això ho va explicar vostè, vostè ho va
explicar, i per tant, i no havia passat res, no havia passat res, n havia sortit res a la premsa,
vostès no havien sentit a parlar de res a la premsa, ni havien llegit res. El dia abans que
surt a la premsa, que va ser si no recordo malament, el dia 15 d’octubre, a l’endemà va
sortir el tema que vostès han fet esment als diaris, aquell és l’últim dia que jo vaig tancar
una obra que està a l’Avinguda del Congrès, que també ve aquí una factura d’una obra, que
no està acabada, però la factura sí que està aquí. Aquell dia torno a parlar amb el regidor i
aquell dia sí que em diu que sap de què va, aquell dia em va dir, jo no haig d’amagar res,
em diu, sí de què va, són unes obres, doncs dic, això no es pot fer noi. L’anterior també
se’m va negar.. i no havia passat res, a l’endemà va sortir la notícia a la premsa la història
del coordinador, que és una altra qüestió, quan nosaltres acudim i ens adonem i detectem i
actuem, encara no havia passat res a la premsa, no havia passat res a la premsa. Jo vaig
anar a mitjan de juliol a la primera obra a tancar-la, tot va passar de juliol a octubre i es fa
molt difícil un peritatge, ja tenim un informe, ja hi ha un informe de l’obra, però es fa molt
difícil el peritatge, sabeu per què, no saben per què, perquè no hi ha mides, no hi ha metres
quadrats. Clar, són factures que parlen, col·locació d’unes tanques, quants metres
quadrats? No ho diu, és que no ho diu, la factura no ho diu, però s’haurà de medir, s’haurà
de fer,però bé, s’haurà de comprovar si el metratge que diu aquí, si és correcte o no és
correcte, és a dir, això és una feinada, que em pensava que seria molt més fàcil. La primera
ja està feta, la primera ja està amb fotografies, informe, tot això ja està fet, però és difícil el
tema de valorar i després és evident que l’alcalde o que alguns de nosaltres quan
s’inaugura alguna cosa, o s’hi va, o passem i deixem de passar. Abans he dit en broma la
qüestió del rector, però és que adjunten, és que tot són contradiccions, miri, adjunten aquí
una nota de premsa, que vostè n’ha fet esment el constructor, perdoni que no recordi el seu
nom, ha fet esment a una nota de premsa que a més l’adjunten per justificar que l’obra del
carrer Simancas, el que nosaltres anomenem Camerón de la Isla. L’alcalde va inaugurar,
aquesta nota de premsa si la trobo la llegiré, si vostès volen, i si no la facilitarem, no diu ni
mitja paraula que el senyor alcalde hagués anat a visitar aquesta petanca, diu que va
inaugurar la comissaria, aquí la tincm Albiol inaugura la nova Comissaria de la zona sud, és
el que vostès adjunten, aquí està i si ho llegeixo sencer, perquè m’ho he llegit, no diu ni
mitja paraula de la petanca, aquí de la petanca ni en parla. Per tant, no sé que varem anar
a inaugurar, varem inaugurar la Comissaria de la zona sud i res més. Jo torno a insistir, hi
ha un fet puntual que jo vull esbrinar, jo sóc el primer, nosaltres som els primers interessats
en esbrinar-ho, és a dir, qui va encarregar aquestes obres, com es van fer i per què les
factures es presenten d’aquesta manera i no de la forma correcta, que crec que s’han de
presentar, que és amb el corresponent amidament. Per tant, és molt complicat, no és fàcil
peritar tot això, ho estem fent, però no és fàcil i que quedi clar, que varem prendre mesures,
que quedi molt clar, perquè torno a dir, les dates les tinc al cap perquè vaig ser jo en
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persona el que vaig acudir, que es va fer abans que es produís qualsevol notícia, en
qualsevol medi de comunicació, abans de què es produís, perquè es va produir el 16
d’octubre i l’última intervenció que jo vaig fer, acompanyat del senyor Lerma va ser, varem
demanar a la Guàrdia Urbana, va ser el 15 d’octubre a les dotze del migdia. Aquesta és la
història, per tant, home, jo crec que entre tots el que hem de buscar no és que tingui molta
sort aquest senyor, sinó que es faci justícia d’una situació, en la qual jo crec que ell s’ha
entès amb no sé qui, sembla ser que amb el regidor i a partir d’aquí, doncs ell dóna per fet,
que és l’Ajuntament, Miri, si algun dia,algun d’aquests 27 regidors que estem aquí li venem
a un bon preu el Centre del Carme, aquest que hi ha aquí, per exemple, pel fet que siguem
regidors l’estem estafant, no sé si m’explico, perquè el fet de ser regidor no autoritza a fer
segons quines coses. Això ho hauria de saber, però si no ho sap, anem a verificar, anem a
veure i anem a buscar qui és el qui li va encarregar, com ho van fer i de quina forma ho van
fer. Aquesta és tota la història que jo li puc dir fins aquest moment, gràcies.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, gràcies senyor Riera.
SENYOR SAGUÉS: Senyor alcalde sisplau després d’aquesta intervenció si vostè ser
respectuós i ordenar bé el debat, crec que ens ha de donar un altre torn de paraula, perquè
les dues intervencions que ha fet el senyor Riera han estat prou extenses i crec que si vol
equilibrar els posicionaments aquí....
SENYOR ALCALDE. Senyor Sagués.
SENYOR SAGUÉS: ... Jo necessito parlar una altra vegada i necessito que em contestin
moltes preguntes, perquè m’estan generant cada vegada més dubtes.
SENYOR ALCALDE: Senyor Sagués, però com que vostè ha dit que convocaran un Ple
extraordinari.....
SENYOR SAGUÉS: Sí, segur, utilitzarem tots els recursos al nostre abast, per poder aclarir
les coses.
SENYOR ALCALDE: ... Tindrem tota l’estona per aclarir, perquè vostè mateix diu que té
moltes preguntes, ara no tenim temps de respondre.
SENYOR SERRANO: Sí, que tenim temps.
SENYOR SAGUÉS: Tan sols li demano el mateix tracte que ha fet amb el representant del
seu partit, jo en vull més.
SENYOR ALCALDE: Senyor Sagués, vinga, té tres minuts, endavant, sense problemes.
SENYOR SERRANO. Tots els grups, eh?
SENYOR ALCALDE: Tots els grups tenen tres minuts, tres minuts de rellotge. No, estem
parlant dels grups municipals....
SENYOR SERRANO: No, no.
SENYOR ALCALDE: Anem a veure, escolti’m, acabaré tancat jo el debat, acabaré jo
tancant el debat i acabo tancat jo el debat i ja està. Vostès convoquin un Ple extraordinari...
SENYOR FALCÓ: No, no, segon torn de paraules.
SENYOR ALCALDE: ...Escolti’m, escolti’m, jo els dono tres minuts als grups municipals.
SENYOR FALCÓ: Doncs jo els vull.
SENYOR ALCALDE: Senyor Sagués, vol parlar vostè? doncs endavant. Senyor Sagués em
sembla que el meu català s’entén, he dit que poden parlar els grups municipals, té tres
minuts si vol.
SENYOR SAGUÉS: Vostè mateix senyor alcalde actua com li sembla, en aquests moments
està fent una actuació totalment antidemocràtica, malgrat tot el que pugui...
SENYOR ALCALDE. Per això el deixo parlar, que el reglament no ho diu.
SENYOR SAGUÉS: ... A mi sí, però no deixa parlar a tothom. Bé, per anar ràpid perquè
m’ha recordat que tenim tres minuts, no com altres que han parlat el que han volgut. Aquí
es generen molts i molts dubtes, que el senyor riera la veritat és que no ens ho ha aclarit
gens, perquè una cosa és que ens pugui parlar de si una factura té o té determinades
anotacions, si hi hauria d’haver això, si hi hauria d’haver allò, si un expedient és així de petit
o així de gruixut. Molt bé, però a part d’això hi ha preguntes que s’han de resoldre i si no es
resolen aquestes preguntes seguirem igual de com estàvem. Qui i per què tres
coordinadors de districtes diferents, dels districtes 2, 4 i 6 es presenten en aquestes obres,
hi intervenen i diuen el que creuen que han de dir. Qui els indica que hi vagin allà?, quan hi
van i veuen aquelles obres, si és que s’estaven fent de manera irregular, no ho traslladen
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als seus regidors responsables i els ho diuen, com és això? aquí està el tema. Qui indica a
la Guàrdia Urbana que ha d’anar a tallar determinats carrers perquè ha de desviar el trànsit
o ha d’anar una nit ha donar suport a uns treballadors que estan fent un desnonament o
alguna actuació d’aquest tipus. Qui els diu que ho facin això, un dia i mig treballant la
Guàrdia Urbana, on estan les ordres, qui les dóna? el senyor Gómez, el senyor Gómez va
telefonar, potser sí, a veure si ens ho pot aclarir, si el senyor Gómez va telefonar a la
Guàrdia Urbana i li va dir que fes això, el senyor Gómez va telefonar als coordinadors de
districte que ni tan sols eren del seu districte i els va dir que anessin allà. Per què anaven
altres regidors als llocs també i ho veien i ho sabien i no prenien mesures. El senyor Riera
també ha denunciat les dates, ara ja no les recordo, que en tal data va saber que no sé
quina obra el senyor Gómez, perquè no van actuar ja directament amb el senyor Gómez i
van permetre que seguís de regidor si tenien constància segons vostès que estava fent
coses irregulars. Com és això, també m’agradaria veure, s’han dit dates i no m’agradaria
equivocar-me però la data que estan dient de 15 d’octubre, crec que és la que va sortir, es
va saber ja, que hi havia una denúncia per part d’un comerciat del carrer Xile cap al senyor
Gómez i el coordinador de Convivència. Llavors és en aquell moment que actuen, tota la
seva intervenció la fan a partir de què saben que hi ha aquesta denúncia. Per tant, tot el
que s’ha dit aquí serveix només per veure com el govern ha tirat pilotes fora i no ha donat
resposta al fons polític del tema que estem tractant aquí d’unes irregularitats que són al
nostre punt de vista són irregularitats que requereixen actuacions absolutament
contundents de dimissió o de cessament de més d’una persona, pel que hem sentit...
SENYOR ALCALDE: Senyor Sagués.
SENYOR SAGUÉS: ... i cal que ho aclarim tot això.
SENYOR ALCALDE: Senyor Falcó.
SENYOR FALCÓ: Jo crec que la persona que ha vingut en nom de l’empresa ha dit que
qui el va telefonar i li va demanar que portés la documentació és un tècnic municipal adscrit
a l’IMSP, que es diu Francesc Rom, per tant, com a mínim, suposo que vostès li deuen
haver preguntat al senyor Francesc Rom, com va trobar aquesta empresa i qui li va
demanar que li demanés a aquesta empresa els papers per poder començar. Jo crec que
això vostès ho deuen saber, en tot cas, el responsable de l’IMSP, polític, en aquell moment
crec que era el senyor David Gómez, crec. Per tant, tot això ja ho anirem esbrinant. Jo crec
que nosaltres hem de defensar l’Ajuntament, hem d’estar molt segurs del què s’hagi de
pagar i el que no s’hagi de pagar, però en tot cas aquest senyor ha dit avui que ha cobrat
una factura, si no ho he entès malament de Pablo Piferrer, que aquesta és nova. Nosaltres
hem consultat el registre de factures de l’Ajuntament i ni a nom de J.J. Construcciones, ni a
nom de Masendo, no consta cap factura registrada, ni evidentment, pagada, ni a
l’Ajuntament ni a l’IMSP, per tant, voldríem saber a nom de qui o com s’ha pagat aquesta
factura. En tot cas, és una pregunta que ja tindrem temps de què sigui resposta. Jo reitero
el que hem dit nosaltres, a mi em sembla que hagués estat bé que vostès haguessin
reconegut que alguna cosa com a govern no hem fet bé, alguna cosa no devem haver fet
bé, si ara tenim un embolic de 800.000 euros d’obres innecessàries fetes a Badalona a
entitats i locals per a major satisfacció i glòria, o bé del regidor no adscrit o bé del govern en
el seu conjunt, esperem que tot això s’esclareixi, però els demanem i els comminem, i crec
que vostès ja ho sabran fer, a defensar l’interès de l’Ajuntament i a esclarir fins al final on és
l’origen de tot aquest embolic en el qual tots vostès, no només un regidor no adscrit, tots
vostès es troben ara immersos.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, gràcies. Senyor Serra.
SENYOR SERRA: Sí, breument, breument. Jo crec que amb una sola d’aquestes obres
que han sortit de totes aquestes divuit es demostra que és pràcticament impossible que
com a mínim quatre o cinc departaments de l’Ajuntament no tinguin coneixement que aquí
hi ha una empresa que està fent obres a la via pública. Em refereixo a aquesta que ha sortit
de la Carretera de Santa Coloma, 64, perquè aquí, tal i com ens ha explicat l’empresari, es
talla per part de la Guàrdia Urbana i a més a més, ell ha citat al cap de la Guàrdia Urbana.
Per tant, perquè la Guàrdia Urbana talli un carrer, i més un carrer important com la
Carretera de Santa Coloma, sortida de metro i que pugen autobusos, etc. doncs, es
necessita com a mínim una ordre, “un parte”. Per tant, algú ha d’haver donar una ordre de
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què la Guàrdia Urbana es personi allà i es talli, i a més a més, normalment es paga també
una taxa. Per tant, jo no sé si l’empresa o el propietari van pagar la taxa, però algú havia
d’haver demanat un permís i pagar una taxa. Després es van posar containers de Fomento
per buidar aquests pisos, això també ho diu l’empresa, per tant, si hi ha uns contenidors de
Fomento entenc que Via Pública deu haver posat aquests contenidors o deu haver trucat a
Fomento. Jo dubto que el regidor no adscrit truqui a Fomento i Fomento digui que, vinga,
va, t’envio uns contenidors, això és evident que ell no ho pot fer. Després deia jo que la
taxa, algú l’ha d’haver pagat, però és clar, qui és el propietari d’aquesta empresa, d’aquest
edifici? Perdó, qui és el propietari de Carretera de Santa Coloma, 64, si està buit fins i tot el
local? Perquè aquest era un dels pisos que després es volien oferir, no sé si de manera
certa o falsa, però clar, aquest edifici que té quatre pisos i un local a baix que es diu Bar
Simón, té un propietari, o diversos propietaris. Algú ha encarregat aquesta obra? Per què la
fem allà? I això és una cosa que estem esbrinant i que s’ha de saber, qui és el propietari?
qui són els propietaris? A casa de qui es va fer aquesta obra? És fàcil mirar-lo, eh? al
Registre de la Propietat triguen quatre dies, però ho tindrem, perquè ja ho hem demanat i hi
estem a sobre. Qui són els propietaris d’aquí? I s’ha pagat aquesta taxa? Si hi ha el cap de
la Guàrdia Urbana, el senyor Piña, allà tallant i dirigint el trànsit i coordinador de Llefià i altra
gent i altres coordinadors, poden dir que ningú no ho sap? no ho sap el districte de Llefià
que s’estan fent aquesta obra allà, no ho sap la Guàrdia Urbana, no ho sap Via Pública que
porta contenidors de Fomento. No jo sap qui faci el registre i cobri una taxa, no ho saben? I
dues qüestions més que també els hi vull comentar. Jo això de la factura ho he preguntat
expressament perquè el senyor Garcia Albiol quan va fer la roda de premsa dient que
portava tot aquest paquet de factures a l’Oficina Antifrau i va acusar el senyor Gómez, etc,
etc... va dir que no s’havia pagat mai cap factura, i això no és cert. A aquesta empresa se li
ha pagat una factura, i a més a més, és cert com diu el senyor Falcó, que no consten a
l’Ajuntament, que no estan al registre de factures, o almenys això sembla, ho diu el senyor
Falcó i ho ha dit, però, s’ha pagat, per tant...
SENYOR ALCALDE: Senyor Serra.
SENYOR SERRA:... ja se m’ha acabat?
SENYOR ALCALDE: Sí.
SENYOR SERRA:... segueixo, res... ràpidament. Després diuen, després diuen que, res un
moment, home, després diuen que tot això s’ha fet al juliol, com si el juliol fos període
inhàbil.
SENYOR ALCALDE: Senyor Serra.
SENYOR SERRA: Res un moment, és un moment, un moment, no?
SENYOR ALCALDE: Però és que ja ha tingut la segona rèplica, aleshores, com que torno a
repetir, tindran un ple extraordinari.
SENYOR SERRA: Res, mig minut, home, mig minut, va, mig minut home va.
SENYOR ALCALDE: Va mig minut, mig minut.
SENYOR SERRA: Només una cosa, home, juliol, diu, és que s’han fet al juliol com si al
juliol aquí a l’Ajuntament no hi hagués ningú, home, hi ha tres alcaldes accidentals a l’agost,
tres, el senyor Jurado, el senyor Fernández i la senyora Maritxí, que m’he preocupat també
de mirar-ho avui, no poden dir això de dir, és què s’ha fet a l’agost com si a l’agost aquí
hem tancat per vacances i no hi ha ningú, no, no, no, hi ha tres alcaldes accidentals. Per
tant, les obres de l’agost tenen també una responsabilitat per part del govern municipal que
està en actiu per controlar allò que es fa a la ciutat, perquè si no sembla que aquí s’han fet
tota una sèrie de coses, no hi ha ningú, tothom està de vacances i el 7 de setembre el
senyor Riera...
SENYOR ALCALDE: Senyor Serra.
SENYOR SERRA: .... se’n va al carrer Badajoz i tanca i jo també tanco i ja quedarem un
altre dia, però, es poden dir bastants coses més, eh? i és llàstima no poder-ho dir.
SENYOR ALCALDE: Molt bé. Segur que tindrem oportunitat, tindrem temps i intentarem
entre tots plegats aclarir que és el que ha passat. Mirin, jo del què he escoltat de les
intervencions, algunes puc compartir alguns aspectes, especialment de les que s’han dit
des de Convergència i Unió, alguns aspectes, altres no, però segur, senyor Sagués del què
vostè ha dit, jo hi ha una cosa amb la qual hi estic d’acord, però de la resta, rotundament
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que no. Ha dit que estem davant d’un fet molt greu, i és cert i miri si és greu, i miri si és greu
que hem portat el cas i tota la documentació a l’Oficina Antifrau, miri si és greu, miri si és
greu, i miri si tenim consciència del que ha passat. Ara, hi ha qüestions que poden ser
opinables i que un pot dir, jo vaig dir una cosa o uns van dir una cosa i altres van dir una
altra, escolti, hi ha coses que són opinables, però hi ha fets que són objectius i que no es
poden canviar. I no es poden canviar perquè estan sobre el paper, i aquí, escolti’m, hi ha
tres actes de la Guàrdia Urbana, tres actes de la Guàrdia Urbana, no de paraula, sinó que
les Actes són per escrit en un registre d’entrada, de sortida amb l’hora i n’hi ha tres, una del
dia 17-9-12, una altra del dia 10-10-12 i una altra del 15-10-12. I aquestes Actes, les tres,
són anteriors, les tres són anteriors a què el fet sortís a la premsa, però no aquest, sinó el
tema de les trucades del telèfon del coordinador, no havia sortit a la premsa absolutament
res. No havia sortit a la premsa absolutament res i aquest govern i el primer tinent d’alcalde
i altres regidors, ja estaven parant obres i a l’Acta per escrit, la Guàrdia Urbana diu: ‘.i está
el concejal, el señor Riera le pide a la empresa que se personen delante del Departamento
de Patrimonio y que justifiquen porqué estan haciendo las obras y quien les ha encargado
las obras’ això no és opinable, això està a una Acta de la Guàrdia Urbana, que aquí està,
anterior a qualsevol cosa que hagués sortit a El Periòdico de Catalunya, anterior, anterior.
Ara, si vostès em volen seguir negant aquesta evidència, doncs podem estar discutint sobre
el que vulguin, però és anterior, val? I és anterior que el senyor Riera acompanyat d’altres
regidors es presenten a parar obres i està per escrit i en Actes, i torno a repetir, és anterior
que la Guàrdia Urbana, a instàncies del senyor Riera diu als senyors que estan fent obres
allà, que facin el favor d’anar al Departament de Patrimoni a justificar que carai estan fent a
una dependència municipal i qui els hi ha donat les claus i qui els ha encarregat l’obra. Per
tant, si aquest govern sabés el tema de les obres, jo no faria del gènere absurd d’enviar al
meu primer tinent d’alcalde a parar obres, no els hi sembla? abans de què sortís qualsevol
tipus d’informació a la premsa. Oi que això ho entén gairebé tothom? després, escolti’m,
aquí estem parlant d’unes obres que s’han realitzat en un període de temps que són dos
mesos i mig, que comencen a mitjans de juliol, que tenim l’agost pel mig i que al setembre
aquest senyor ja està parant obres. Per què? Perquè a mi em ve a veure la comunitat d’un
dels blocs i em diuen que s’estan fent obres en una dependència, en un local municipal. I
com que a mi, per un altre costat, quan telefono al regidor del districte se’m diu que allà no
es fa cap obra, que el que s’està fent és netejar, treure runa. Quan jo parlo amb els de la
comunitat i els dic acabo de parlar amb el regidor i em diu que allà s’està traient runa, em
diuen els de la comunitat: ‘faci el favor senyor alcalde de venir i vostè veu si s’està traient
runa o s’estan fent obres majors’, i és quan el senyor Riera es presenta amb més persones.
Escolti’m, tota la documentació la té l’Oficina Antifrau i la posem a disposició de tots els
grups municipals com no podia ser d’una altra manera. Senyor Serra, miri, jo ja entenc que
vostè avui no té el millor dia, que vostè avui, no, no, ho entenc, perquè avui el senyor Serra
a l’Àrea Metropolitana ha hagut de votar a favor de què als veïns de Badalona....
SENYOR SERRA: Convergència i dos-cents més, quina demagògia que fas.
SENYOR ALCALDE: Escolti’m, avui el Senyor Serra aquest matí en el ple de l’Àrea
Metropolitana ha hagut de votar a favor de què als veïns de Badalona se’ls pugi l’aigua un
18% i jo ja entenc que avui no és el seu millor dia, però senyor Serra....
SENYOR SERRA: Quina obsessió, quina obsessió.
SENYOR ALCALDE: Escolti’m, segurament, senyor Serra, a la petanca, jo no sé si hi he
estat mai, però li puc garantir que en els darrers quinze anys em sembla que no hi he estat
mai. Per tant, jo no puc haver inaugurat una cosa on no hi he estat mai i seria del gènere
absurd que estic collant als meus regidors cinc-cents euros que no els poden gastar, que
no es poden gastar cinc-cents euros, perquè van deixar l’Ajuntament arruïnat i que em
dediqui a gastar-nos milionades en obres, a petanques i a no se quants llocs més. Escolti, i
quan surti el moment, perquè també ho tinc, escolti, i quan surti el moment, també ho tinc,
escolti, encàrrecs d’obres a
entitats i a aquest presidents de les entitats se’ls hi deia: “sobre todo que nadie se entere
que te estamos haciendo la obra”. Val? Però tot això sortirà, si tot això ho tenim, això
sortirà. Per tant, els demano una miqueta de serietat i una mica de silenci perquè nosaltres
els hem escoltat, però té raó senyor Falcó, vostè ho deia, amb la que està caient com ens
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gastem diners en... però si és de debò, però si aquí estem passant unes penúries
econòmiques com per gastar-nos diners amb seixanta o setanta mil euros, ara no me’n
recordo, en una petanca, però si és que seria un descerebrat si fes això, seria un
descerebrat, m’entén? seria un descerebrat. Escolti’m, i miri’m i atenció amb el que vaig a
dir, perquè, clar, aquí ja vaig a començar a explicar coses. Resulta que el tercer ajuntament
més gran de Catalunya no té un inventari sobre els seus béns immobles, el tercer
ajuntament més gran de Catalunya no té un inventari sobre els seus béns immobles. Es
van gastar en el seu dia més de 400.000 euros, que són setanta i escaig milions de les
antigues pessetes, en teòricament fer un inventari per saber quins locals té l’Ajuntament i a
dia d’avui, ni està fet aquest inventari i a dia d’avui, de tant en tant, aquest govern va
descobrint que en tal lloc l’ajuntament té un local que ningú en tenia, perdoni l’expressió, ni
punyetera idea. I anem descobrint aquest govern, que hi ha locals que teòricament haurien
de ser de propietat de l’ajuntament que ni tan sols s’han escripturat. En trenta i no se
quants anys de democràcia, el tercer ajuntament més gran de Catalunya que cada tres
mesos hauria d’estar aprovant l’actualització de l’inventari del seus béns, com fa la
Diputació de Barcelona, com fa l’Ajuntament de Barcelona, com fa em sembla, el de
L’Hospitalet, el de Badalona no té un inventari de béns, no té un inventari de béns. Per tant
no em parlin de control, no em parlin de control, quant vostès durant no sé quants anys
estan consentint que en determinats locals de propietat municipal, sota la façana del local
d’una entitat estiguin persones físiques utilitzant aquell local com a negoci particular. Tot
això ho tenim, no pateixi, no pateixi, no pateixi, eh? així, en locals municipals sota el cartell
d’entitat de no se què hi ha negocis privats allà...
SENYOR SERRA: I això que té a veure amb tot això.
SENYOR ALCALDE: Oi, i tant que té a veure, home, per què? perquè aquí hi ha un
descontrol que escolti’m, ens està entrant aigua per tots els llocs, ens està entrant aigua per
tots els llocs i estem intentant posar ordre. O és normal que en aquest Ajuntament, escolti,
tenint locals de propietat municipal tancats s’estiguin al costat pagant lloguers de 3.000
euros al mes. Això és normal? Això és normal amb la que està caient? No és normal. Per
tant, jo els demano una mica de responsabilitat, i m’ho ha tret vostè senyor Serra, diu, ara
vostès igual em trauran una factura d’Acsa del 2011, però escolti’m, jo l’únic que li dic és
que de factures del 2011, cap ni una. Aquí tinc l’escrit, ens reclamen factures del 2009, que
no estan pressupostades, ni tenen expedient, del 2009, no del 2011....
SENYOR SERRA: Això no és cert i com vulgui... estan encarregades per tècnics
municipals i vostè ho sap.
SENYOR ALCALDE: Escolti’m, escolti’m., factures del 2009 entrades per l’empresa i
després, ho vull dir, escolti’m, vostè senyor Serra a l’any 2006 si no m’equivoco era regidor
d’Hisenda, oi que sí, d’aquesta ciutat, oi que sí, molt bé. Ens han entrat un escrit
reclamant-nos factures de l’any 2006, de l’any 2006, factures del juny del 2006 del 6 de
juliol el 2006, del 2 de juliol del 2007, del 23 de novembre del 2007, que no estan ni
pressupostades, ni estan absolutament res, només hi ha un informe d’Intervenció que diu:
“les factures emeses per l’empresa que no figura en cap dels tres apartats anteriors són
desconegudes per l’Ajuntament, per la qual cosa entenc, que han de presentar-se en el
Registre d’Entrada les factures, per tal d’iniciar el seu tràmit”. Escolti’m, però si no parem de
rebre marrons de quan vostès estaven governant, escolti, prou pena tenim nosaltres amb la
misèria que hem de gestionar, que no paren d’arribar-nos marrons i a sobre tenen la
fatxenda de donar lliçons. Miri, i ja acabo, jo, escolti’m, i no de viva veu, i no de viva veu i ja
acabo, el dia 1 de febrer del 2012 i aquí està el segell, l’1 d febrer de 2012 li vaig enviar
una carta al senyor interventor on li dic textualment i acabo. Una mica perquè vegin quin és
el tarannà i si es volen fer les coses bé o es volen fer malament, més enllà que et surtin
com en aquest cas, persones que et fallin, però jo li dic, per escrit i amb segell a
l’interventor textualment, en cap cas, demano que m’escolti’n: ”en cap cas, es procedirà al
pagament de les mateixes factures sense complir les previsions de les normes de
contractació aplicables a les bases d’execució del pressupost. Tanmateix, us demano que
difongueu en el format més adequat per a la Intervenció de Fons les instruccions més
convenients per tal que els diferents centres gestors i àrees d’aquest Ajuntament municipal
donin compliment de la tramitació de les despeses de dites bases d’execució del
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pressupost”. Se’ls està dient en aquest escrit tan llarg que aquí no es paga una factura que
no segueixi el tràmit oficial, i això ho deia jo el dia 1 de febrer, “que no se pague una factura
que no siga el trámite oficial”. Per tant, anem a parlar una miqueta seriosament, i volen
debat sobre aquesta qüestió, escolta, sobre aquesta i la que faci falta i Ple extraordinari,
que no me’l demanin vostès, que el convoco jo, si vostès volen el convoco jo, Ple
extraordinari i papers sobre la taula, però no ens deixem ni un paper, no ens deixem ni un
paper. Per tant, una mica de responsabilitat i em sembla de debò i els ho dic especialment i
vostè faci el favor de callar, que no té la paraula, i els ho dic de debò. O sigui, alerta perquè
això queda gravat a l’Acta amb qui se li dóna la presumpció de veracitat, alerta a qui se li
dóna la presumpció de veracitat, perquè possiblement dintre d’uns mesos algú s’emporta
alguna sorpresa, alerta amb qui se li dóna la presumpció de veracitat en aquest Ajuntament
i en aquest cas en concret. Per tant, jo crec que ha quedat prou clar, tindrem els debats, els
Plens i les Comissions que vostès vulguin com no podia ser d’una altra manera. Ara també
els dic una cosa com alcalde, perquè és la meva obligació. Des dels serveis tècnics, no
serveis que he portat jo sent alcalde, sinó els serveis tècnics que porten en aquest
Ajuntament treballant 25 o 30 anys. S’està fent una auditoria sobre les obres com ha dit el
regidor, com es detecti que alguna d’aquestes obres el preu està inflat, no dic que ho sigui,
com es detecti que alguna d’aquestes obres no s’ajusta al que s’ha fet o com es detecti que
alguna d’aquestes obres no s’ajusta a les factures, no, no, estic dient que és la meva
obligació. Ara hem portat el cas a l’Oficina Antifrau, però actuarem també judicialment com
és la meva obligació, com és l’obligació d’aquest govern i com és el que desitgen la majoria
de veïns. Moltes gràcies.
SENYOR SECRETARI: Següent torn de paraula, la senyora Isabel Mª Abellán Gómez,
assumpte escoles bressol i en particular Nero-Nas.
SENYOR ALCALDE: Sí, endavant.
AP-2012/2521 Senyora Isabel Mª Abellán Gómez. Assumpte: Escoles bressol i en
particular Nero-Nas.
SENYORA ISABEL Mª ABELLÁN: Bona tarda, millor dit, bona nit, regidors i senyor alcalde.
Sóc Isabel Abellán, formo part de l’Escola Bressol Nero Nas del barri de Llefià, i vinc en
representació dels pares i mares de dita escola. Una mare que va decidir implicar-se en el
Consell Escolar per poder col·laborar en el funcionament del centre, però el que mai em
vaig imaginar és que hauria de parlar en un Ple municipal obligada pels reiterats
incompliments del govern municipal amb la nostra escola, no només en qüestions de
funcionament, com ara beques, quotes etc., sinó també amb qüestions que tenen a veure
amb la seguretat i la higiene dels nens de zero a tres anys. Venim cansats de promeses no
complertes, com la referent a les beques, dir que no s’ha lliurat cap beca d’escolaritat ni cap
beca de menjador en les escoles bressol de Badalona, i que creiem que per intentar
contrarestar el fet de no haver concedit les dites beques i amb l’únic pretext d’intentar
netejar dits fets s’ha donat una petita ajuda a algunes famílies que considerem que no són
suficients i que no són les beques que vostè ens va prometre. Dir que en la nostra escola hi
ha capacitat per a 41 alumnes i que sempre ha tingut una llarga llista d’espera. Ara,
comptem amb 21 alumnes, això sí, l’estem ampliant a 107 places. Recordeu que moltes
famílies han hagut de treure als seus fills i molts més que ni tant sols els han pogut
inscriure, que són en total 49, per ser més específics. Parlo ara del manteniment i de les
infraestructures, als pares i a les mares no ens importa si són competència de l’empresa
privada que la gestiona o de l’Ajuntament, el que sí que ens importa és que la seguretat i el
benestar dels nostres fills, des de l’Ajuntament que se’ns va dir que el nou mòdul compliria
amb totes les normes, i vostè, senyor alcalde, ens va assegurar que estarien millor que en
l’antiga escola, però el cert és que els nens no tenen aigua calenta a les aules, en les
classes, no es poden netejar, hi tenen aigua freda, i encara no ha arribat l’hivern dur. Hi ha
goteres dins del centre, dins del mòdul, en diferents estances. El pati no té cap tipus
d’hombre, ara no estem a l’estiu, no és primavera, no fa un sol radiant, però no hi ha ombra,
els nens han de sortir al pati i necessiten cobrir el seu temps d’oci, de divertir-se i no estar
dins de les aules. I fins avui, que quina casualitat, els pares hem vingut a parlar en el Ple, la
tanca de l’escola no estava tapada, fins avui, fa quatre mesos que es va obrir l’escola, que
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es va intal·lar a Carretera Antiga de València en un mòdul, i avui s’ha començat a col·locar
la tanca, la malla que taparà la tanca. Volem dir que els nens estaven en risc i en perill per
estar sense tapar, jo m’hi he trobat burilles, jo mi he trobat vidres dins la guarderia, i només
volia dir això, que quina casualitat que avui s’ha començat a preparar i la malla ja s’està
posant, bé, ens n’alegrem perquè el que volem és que volem és que els nens estiguin bé.
Bé, aniré resumint, no m’allargaré molt més. Senyor alcalde, regidors, no venim aquí a
demanar respostes sinó solucions, volem que els nostres fills estiguin bé a l’escola, que
estiguin tranquils i sobretot volem que nosaltres, els seus pares, puguem deixar-los segurs
que estan bé. Res més, només això.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, moltes gràcies. Paraules dels grups, senyor Mañas.
SENYOR MAÑAS: No sé si el senyor Fernández contesta sisplau, d’acord amb el
Reglament Orgànic Municipal, el senyor Fernández ha de contestar primer.
SENYOR FERNÁNDEZ: Cap problema, senyor Mañas. A mi la veritat és que la
representació dels pares tenen tot el dret i la legitimitat per venir a prendre la paraula al Ple
i venir a parlar dels problemes que s’han succeït en els mòduls provisionals de Carretera
Antigua de València, que malgrat que és una provisionalitat, jo crec que és una
provisionalitat positiva, perquè estan provisionals perquè aquest Ajuntament juntament amb
la Diputació de Barcelona ha decidit invertir dos milions d’euros en la construcció d’una
nova guarderia a Llefià amb 107 places, jo que crec que és bastant important remarcar en
temps de crisi, jo crec que és quelcom que no podem passar per alt. Deia que tenien tot el
dret, però a mi això m’hagés agradat parlar-ho personalment perquè sí que és veritat que
hem rebut dues queixes a través del programa municipal de Consenus, que és àmpliament
conegut per tots, unes queixes que es van rebre en el mes de novembre, però en cap
moment a mi se m’ha demanat parlar amb la comunitat de pares i mares d’aquesta
guarderia ni m’ha telefonat la directora d’aquest centre per alertar-me. Sí que és veritat que
tècnics de l’Ajuntament tenien notícia d’això, però en cap moment se m’havia avisat de la
gravetat d’aquests problemes. En aquests tres mesos han anat sorgint problemes perquè
quan trasllades una escola infantil d’un edifici a uns mòduls doncs en nota diferència,
sobretot perquè els mòduls prefabricats provisionals no donen la calidesa que pot donar un
edifici, i sobretot perquè quan els instal·les per primera vegada soles sorgir problemes,
problemes que s’han solucionar com per exemple una rampa que feia falta per pujar les
escales amb els cotxets, una tanca en el vestíbul d’entrada, la reparació de les goteres, de
les aixetes, la neteja i sanejament del pati, que es va realitzar ja fa vàries setmanes,
bastants setmanes, la retirada de l’excés d’aigua que hi havia en el terrat, més un altre
mobiliari que s’ha instal·lat fa poc. I avui, avui, hem instal·lant una malla a les reixes atenent
a la última petició que hem tingut. Bé, totes les peticions que hem tingut fins al moment han
tingut resposta i una resposta positiva, i s’ha de tenir en compte que aquesta situació
provisional es produirà durant aquest any. És a dir, els seus fills estan en mòduls però ho
estan durant un any i estan, i jo ho he visitat aquest matí, que ahir si no m’equivoco, la
coordinadora d’educació es va posar en contacte amb vostès i els va invitar a acompanyarme avui a l’escola infantil perquè in situ poguéssim compartir i tenir un canvi d’impressions i
poguéssim compartir un moment i veure quins problemes es podien solucionar, però vostès
han rebutjat aquesta opció i han volgut venir avui aquí, tenen tota la llibertat, tenen tota la
llibertat. Però fins ara tots els problemes s’han solucionat, és una provisionalitat positiva,
dins de les molèsties que sol causar aquest tipus de situacions. I sobre el tema de les
beques saben vostès que ja s’estan tramitant les adjudicacions d’aquestes beques, que
s’estan atenent primer aquelles famílies que tenen casos d’emergència social, i després es
tramitaran la resta, però que això serà per un període d’unes setmanes, i que d’aquí a un
mes, com a molt tard un mes i mig, tot el tema de beques estarà solucionat, i això s’ha
comunicat als pares de les cinc escoles infantils que té aquesta ciutat. Per tant, saben que
estic a la seva disposició, vostès em truquen i jo estaré encantat d’acompanyar-los com ho
hagués estat avui que he estat allí i que la directora m’ha transmès que tot s’estava
succeint amb normalitat.
SENYOR ALCALDE: Gràcies. Senyor Mañas.
SENYOR MAÑAS: Bona nit regidors, regidores i públic assistent i bona nit senyora Isabel.
Bé, aquesta paraula que tenim avui aquí en aquest últim Ple de l’any, ve a demostrar una
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cosa que ha anat succeint en aquest Saló de Plens durant tot el 2012. Segurament durant
aquest pitjor any de la història recent de la política municipal per les situacions
esperpèntiques que hem viscut en aquest Ple municipal i en els mitjans de comunicació.
Però bé a constatar una realitat que hem anat veient Ple rere Ple, que és que el seu govern
municipal, senyor Albiol, no funciona, el seu govern municipal, senyor Albiol, és incapaç de
fer cap projecte nou sense entrar como elefant en una terrisseria, sense trencar-ho tot,
sense crispar a tots els col·lectius amb els quals pretén intervenir. I diguem-ho clar, vostès
només solucionen allò que apareix en el Ple municipal com a problema o en els mitjans de
comunicació. Quina casualitat que just avui, la xarxa que havia de protegir i donar opacitat
al pati de l’escola bressol, s’ha posat avui, quina casualitat que es posa aquest matí que la
representant del Consell Escolar del Centre tenia la paraula demanada en el Ple. Senyor
Fernández, jo he estat regidor d’Educació com vostè, i sé que és molt difícil ser regidor
d’Educació i que hi ha molts problemes que no pot solucionar el regidor d’educació, però el
que sí que li asseguro és que em sorprèn que el dia 18 de desembre vogués anar a parlar
amb la comunitat educativa de l’Escola Bressol Nero Nas, i que no hi hagi anat, desprenc
de les seves paraules, en tota quest primer trimestre, i hi hagi volgut anar avui que havien
demanat la paraula, si hi ha anat anteriorment em disculpo, però havia entès de les seves
paraules que just avui hi havia anat i no l’havien volgut rebre. Ser, com a regidor d’Educació
en l’any 2003-2007 de la dificultat de molts problemes, però el que sí que li puc assegurar
que un regidor d’Educació no pot permetre que nens de 0 a tres anys al mes de desembre
no tinguin aigua calenta. O sigui, vostè demà, la màxima prioritat que ha de tenir és que els
nens de 0 a 3 anys que estan escolaritzat a una escola de titularitat municipal tinguin aigua
calenta. Li prego sisplau que ho encarregui de forma regular a una empresa complint tot el
procediment administratiu correcte, no sigui cas que tinguem un altre conflicte, però que a
principis de gener, els nens de 0 a 3 anys, estem parlant de nens de mesos, tinguin i
disposin d’aigua calenta, perquè realment una prova que el seu govern no funciona i són
incapaços d’atendre els problemes quotidians de la ciutadania que són competència
municipal, és que una representant d’un consell escolar de centre, no un grup de mares
espontanis, no, no, la representant d’un consell escolar d’una escola bressol de titularitat
municipal hagi de venir al Ple municipal per demanar que els seus nens de mesos, d’entre
zero i tres disposin d’aigua calenta. Un problema que em poden dir que coneixien o no
coneixien, però el senyor alcalde té consensus sense contestar d’aquest problema. Per
tant, m’imagino que el senyor alcalde n’era coneixedor, sense acritud, com li deia aquest
cap de setmana, amb acritud, no ho sé, avui amb una mica més d’acritud que el cap de
setmana que li deia per twetter un altre problema, però el que no és de rebut és que hagin
de venir a demanar al Ple municipal aigua calenta. Un altre tema, vostès no han pagat la
subvenció dels llibres de text que van prometre en campanya electoral que pagarien i
estem a 18 de desembre. Vostès, parlo d’escoles bressol, al mes de juny de 2012, quan
aprovem les taxes de les escoles bressol municipals, el senyor alcalde ens diu textualment
en aquesta sala de plens, que no ens preocupem que augmentaran les ajudes i les beques
per atendre aquelles famílies que no puguin pagar la quota arrel dels incompliments d’una
altra administració que és la Generalitat de Catalunya, en la seva aportació. El senyor
regidor d’Educació, avui 18 de desembre, quan ja s’acaba el primer trimestre diu, ja s’estan
tramitant les beques. Vostès es pensen que les famílies viuen de l’aire? Vostès es pensen
que amb la situació social que hi ha a Badalona, que moltes famílies podem fer front a una
quota de l’escola bressol sense haver estat tot el primer trimestre sense rebre la beca i que
vostè digui avui senyor Fernández, que ja està tramitant la beca? Doncs no sé què fa el seu
departament si el 18 de desembre encara estan tramitant les beques d’escoles bressol
quan s’està finalitzant el trimestre. Sisplau, jo crec que hi ha una cosa que ha de ser
sagrada a l’administració municipal, i són les escoles bressol, perquè estem parant de nens
de zero a tres any, no s’hi val jugar, no s’hi val tenir-les en una categoria de segona, no s’hi
val visitar-les l’últim dia gairebé de l’últim trimestre de l’any i sobretot, hi ha en aquesta
escola segons acabo d’entendre per la intervenció de la mare, si és una escola de 46 o 47
places, si no recordo malament, actualment hi ha trenta places, vol dir que hi ha disset
vacants. Quantes vacants tenir senyor Fernández? En aquests moments a les escoles
bressol municipals, i quantra gent ha renunciat, perquè jo tinc informació que hi ha escoles
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bressol on més de 40 persones han renunciat per no poder pagar la quota mensual, tot i
així, vostès encara a 18 de desembre, final de trimestre, no han tramitat ni una beca...
SENYOR ALCALDE: Senyor Mañas, ha triplicat el temps.
SENYOR MAÑAS: Posin l’aigua calenta i posin-la de forma legal.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, alguna paraula més sobre la qüestió. Senyor Aniceto? Doncs
va.
SENYOR RAMÍREZ: Hola, bona nit a tots. La nostra opinió com a grup municipal és que tot
això ve derivat de la seva dèria amb el tema dels llibres, senyor alcalde. Vostè ha
condicionat tot el pressupost del Departament d’Educació de l’Ajuntament de Badalona a la
seva dèria dels llibres que ningú li havia demanat en aquesta ciutat, ningú li havia demanat.
I per culpa d’això està restant partides o despeses d’allà on vostè pot per garantir la seva
promesa electoral, que torno a repetir, li ningú havia demanat. No es pot passar a cobrar
176,55 euros d’escolaritat, 126,70 de servei de menjador, 7,90 per un servei esporàdic de
menjador, servei d’acollida al matí 42,60, servei d’acollida 42,60, servei esporàdic d’acollida
7,40. Prometre, quan es van aprovar aquestes taxes que tirarien cap endavant el tema de
les beques, estem a 18 de desembre i hi ha gent que no ha cobrat les beques, que ha
hagut de treure els seus nens de les guarderies. Nosaltres, com a grup municipal Socialista
a les comissions informatives del mes de juliol vam preguntar què s’estava fent als terrenys
que estaven al costat del teatre Blas Infante, no ens van contestar. Nosaltres a la darrera
comissió informativa d’aquest mes varem preguntar quantes persones s’havien donat de
baixa de les escoles bressol per culpa o com a conseqüència de no poder-les pagar. Ens
van dir, aproximadament unes 10. Nosaltres demà, entrarem una pregunta per registre, per
registre oficialment, en la qual volem que ens diguin exactament el nombre de places que hi
ha no ocupades de totes i cadascuna de les guarderies. Quan jo faig una pregunta a una
comissió informativa prego que se’m respongui amb tota sinceritat i amb la informació, si
vostè no me la pot respondre en aquell moment m’ho respon en un altre. D’acord?
SENYOR ALCALDE: No sé si hi ha segon torn? Sí? Doncs té cinc minuts.
SENYORA ABELLÁN: Volia comentar, primer que jo sàpiga les dues peticions de
Consensus, que ha dit el regidor que ho sabien i que s’ha de fer per aquests mètodes i tot
això que ha dit, aquestes peticions es van fer al mes de novembre, a dia d’avui no se’ls ha
contestat, i jo, ahir quan em va trucar, no sé si era una secretària, la seva ajudant, no ho sé,
jo li ho vaig comentar això a ella, ella no ho sabia. Llavors, es diu que es posin queixes, es
diu s’informi i ella no ho sabia vostè tampoc, llavors no vingui ara dient que sabia que això
hi era i que s’ha fet cas, perquè ella ahir no ho sabia. A part, des de la direcció del centre a
mi m’han dit que sí que s’havia notificat el tema de la tanca, que sí que se sabia el tema de
l’aigua, i el tema de les goteres. Després, els arranjaments que vostè ha dit que s’han fet,
menudències al meu entendre, la rampa de l’entrada, què menys que si anem amb cotxet
que puguem entrar sense un esglaó alt. I el tema de la gotera d’una aixeta, també una
tonteria, una gotera d’una aixeta, perfecte. Ara, les goteres de les classes ho trobo més
important. Vostè que ara s’ha assabentat de tot jo crec que el seu deure és quan obrir el
mòdul haver-hi anat, i el seu deure al mes següent tornar-hi anar, sinó vostè les persones
que estan per sota seu, per informar-se de com va, de com està tot, i no esperar que des
d’aquí jo, d’acord he utilitzat això del Ple, potser és l’últim recurs com se’m va dir ahir, però
potser si jo m’espero a fer tots es passos que vostè m’han donat, acaba el curs i el meu fill
seguiria igual, i a mi el que m’interessa és que el meu fill estigui bé, i que es compleixi el
que se’m va dir a mi i a la resta de pares a la reunió que el senyor Albiol va venir amb vostè
i amb la senyora, d’acord? Se’m va dir a mi i a tots els pares que estiguéssim tranquils que
els nostres fills estarien bé i que no ens havíem de preocupar, i és l’únic que a mi em
preocupa, el benestar del meu fill, que estigui bé ell i la resta de nens. En quant a una nova
escola bressol de 107 places la meva pregunta és, si no es pot cobrir les 41 places que hi
ha ara, perquè 49 nens, entre ells que ja portaven algun curs a l’escola han hagut de
deixar-la perquè la quota que s’ha posat bastant elevada, es va dir al principi 50 euros com
una xifra desmesurada, vostès no es preocupin que no hi arribarem, sí, han estat 50 euros,
ha arribat aquesta xifra. Jo l’únic que vull dir-los és que hem fet això, tots els pares, perquè
hem estat tots els pares, convençuts que era l’única manera que potser vostès ens fessin
cas i almenys s’agilitzés la cosa. Jo em sento contenta perquè segons no té res a veure,
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però avui s’ha col·locat la malla. A mi l’únic que em preocupa és que els nens estiguin bé, i
això és el primordial per a tots els pares. Només vull dir això, rés més.
SENYOR ALCALDE: Bé, moltes gràcies. Jo per acabar el debat, a vostè li preocupa que els
nens estiguin bé i li puc garantir que als que estem aquí també, a tots. Evidentment no em
posaré per davant dels pares, però a tots. I miri si ens preocupa que estiguin bé que estem
fent una escola bressol nova, perquè tinguin unes millors condicions, amb la que està
caient, miri si ens preocupen, o podien seguir amb les condicions que estaven fins ara, que
em sembla que tampoc són bones. Miri si ens preocupa que els nens de Badalona estiguin
bé que estem arreglant patis i pistes de minibàsquet, quan no ens tocaria a nosaltres, miri si
ens preocupa. Miri si ens preocupa que estem en edificis d’escoles bressol que es van
construir, s’han construït fa dos o tres anys, que s’han construït amb un gran disseny, però
que no contemplaven que els nens que estaven allà dins tinguessin ventilació, miri si ens
preocupa, que en edificis que han costat una milionada i s’han construït fa dos anys,
haguem de posar nosaltres sistemes de ventilació perquè no estava previst, i els vidres
eren fixes, eren precintat, i els nens a l’estiu es rostien, miri si ens preocupa, miri si ens
preocupa que jo fa quinze dies vaig ser-hi i hi havia algun regidor, vaig estar en una
inauguració d’una pista de minibàsquet que no ens correspondria a nosaltres però que sinó
els nens no tindrien a on jugar, miri si ens preocupa. Llavors miri, tan de bo poguessin tenir
una situació idíl·lica per a tots, clar que sí, ara, les condicions mínimes sí que es
garanteixen. I li dic una cosa i també li dic a vostè, aquest regidor no va als llocs quan el
criden a corre-cuita, aquest regidor, amb l’equip d’educació, porta des del primer dia que jo
sóc alcalde d’aquesta ciutat, anant a visitar escoles públiques, escoles bressol i escoles
concertades, en la majoria dels casos hi van ells, evidentment en el seu dia a dia, però en
molts d’ells, cada dos o tres setmanes, acompanyat de l’alcalde, l’alcalde, fa dues
setmanes estava en el barri de Llefià en una escola pública a les tres de la tarda, i no
passava res, estava reunit amb l’AMPA i amb la direcció de l’escola coneixent de primera
mà quina era la seva necessitat. I això ho porto fent des que sóc alcalde, cada tres
setmanes. I vostès a mi em diuen que jo sóc una persona que m’agrada la càmera i la tele i
tal, escoltin, jo aquestes visites les estic fent cada dues o tres setmanes a escoles
públiques, concertades i escoles bressol sense càmeres, acompanyat de l’equip i parlant
amb les AMPAs i amb les direccions. Per què? Doncs perquè és la meva responsabilitat. I
sap què em diuen en la immensa majoria d’aquestes escoles? Que fa molt molts anys que
no havien vist un alcalde, que no havien vist un alcalde, o en alguns cassos que no havien
vist mai...
SENYOR SERRA: Quina obsessió Mare de Déu.
SENYOR ALCALDE: Però per què es dóna per al·ludit?
SENYOR SERRA: Això és mentida, home, això és mentida, vostè es pensa que és
omnipresent?
SENYOR ALCALDE: Escolti senyor Serra, que a Badalona hi ha hagut més alcaldes, home,
que no hagin estat escollits pel poble només vostè, però n’hi ha hagut més d’alcaldes.
Aleshores, doncs aquesta és la realitat, aquí hi ha un alcalde que cada tres setmanes va a
fer una visita i a intentar conèixer la primera mà les realitats. Escolti, senyor Aniceto, vostè
és una persona il·lustrada i jo li tinc en consideració i li ho dic de debò. Escolti vostè no pot
dir que estem deixant de prestar serveis, o les beques, o retallant pel tema dels llibres de
text, quan vostè sap i així ho posa en els pressupostos, quan vostè sap que el tema de
l’ajuda pels llibres de text ve en concepte de recursos externs, que no són recursos propis
de l’Ajuntament, i no pateixi perquè em sembla que aquesta setmana arriben ja. Per tant, ja
començarem a dur a terme el procediment tal i com vam quedar, amb el grup que va donar
aquell dia, que era Convergència i Unió, ni vostès ni Iniciativa, bén al contrari, sempre han
estat en contra, sempre han estat en contra. Doncs escolti, ajudarem, ajudarem però
senyor Aniceto jo li dic perquè potser no se’n recorda, potser passa que no se’n recorda, és
que queda molt clar que aquest import ve de recursos externs de l’Ajuntament, no ve de
recursos propis. Jo lamento que la xarxa de la tanca no estigués posada, de debò, ja l’estan
posant, i aquestes qüestions, si no hi ha aigua... El que sí és que avui el regidor hi ha anat i
li agradaria que algú l’hagués acompanyat i ningú no l’ha volgut acompanyar, però no
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passar res, de debò, que no hi ha cap problema de veritat. I en aquesta línia treballem i
seguirem treballant. Hi ha alguna paraula més?
AP-2012/2522 Senyora Montserrat Conejo Palma, en representació de FAMPAS.
Assumpte: Moció exigint la retirada de l'esborrany avantprojecte Llei Orgànica de
Millora de la Qualitat Educativa.
AP-2012/2512 Moció presentada pels grups municipals de CIU, PSC i ICV-EUiA,
exigint la retirada de l'esborrany d'avantprojecte de la Llei Orgànica de millora de la
qualitat educativa (LOMCE) i en defensa de l'escola en català.
Atès que l’esborrany de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOCME) que
ha elaborat el Ministeri d’Educació vol trencar el model d’escola catalana tant pel qe fa a la
llengua catalana com pel que fa al contingut del nostre model educatiu.
Atès que defineix l’educació no com un dret si no com un factor productiu més, amb
enfocaments mercantilistes i d’oferta i demanda, amb una concepció reduccionista de
l’educació, fragmentada en els seus continguts i amb menyspreu a disciplines fonamentals
com les relacionades amb l’expressió artística i musical.
Atès que considera l’educació infantil como una etapa assistencial i no pas educativa.
Atès que, alhora, la proposta del Govern central constitueix una invasió de les
competències que en matèria de definició de curricular té la Generalitat de Catalunya
d’acord amb l’Estatut.
Atès que atempta directament contra la normalització de la llengua catalana i la tasca de
cohesió social que ha significat el model d’immersió lingüística al nostre país. Aquest
sistema d’immersió no només ha tingut un reconeixement internacional, sinó que els
resultats, després de més de 30 anys d’aplicació, són del tot satisfactoris i corroboren
plenament el seu encert.
Atès que el català deixa de ser una matèria troncal i, per tant, d’acord amb el que diu
aquest esborrany, un alumne podrà tenir el títol d’ESO o de batxillerat sense examinar-se
de català.
Atès que el text del ministeri diu també que l’administració educativa ha de garantir una
“proporcionalidad razonable” entre el català i el castellà, de la qual cosa es pot donar la
circumstància que a Catalunya s’imparteixin el 50% d’assignatures en català i el 50% en
castellà, trencant així el model d’immersió lingüística a les escoles catalanes.
Atès que aquest esborrany de Llei forma part clarament d’una estratègia política per atacar
el model d’escola catalana.
Atès que la societat catalana i les seves entitats culturals, cíviques i polítiques han defensat
des de fa dècades la validesa pedagògica del sistema d’immersió lingüística i la seva
importància per a la cohesió social del país, així com el paper que la Generalitat de
Catalunya ha tingut i ha de continuar tenint en la definició dels plans d’estudi dels alumnes
catalans.
Ateses aquestes consideracions, a l’Ajuntament Ple proposem els següents
ACORDS
Primer. L’Ajuntament de Badalona rebutja la proposta de Llei Orgànica de Millora de la
Qualitat Educativa presentada pel Govern de l’Estat, i demana la seva retirada atès que es
tracta del més gran atac al model educatiu català que s’ha produït mai des de la restauració
de la democràcia, pretenent acabar amb el sistema d’immersió lingüística, que s’ha
demostrat pedagògicament vàlid i socialment essencial per a la cohesió de Catalunya,
envaeix les competències educatives de la Generalitat de Catalunya i significa un perillós
retrocés en la qualitat de l’educació atemptant contra diversos aspectes en els quals es
basa la cohesió social.
Segon. L’Ajuntament de Badalona sollicita al Govern de la Generalitat i a tots els grups
polítics del Parlament de Catalunya que en el cas de no retirar-se l’esmentat text, interposin
un recurs davant el Tribunal Constitucional, ja que la LOMCE podria contradir el Capítol 3
de la Constitució en relació a les llengües oficials i vulnerar l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya.
Tercer. L’Ajuntament de Badalona insta el Govern de la Generalitat a seguir aplicant la Llei
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d’Educació de Catalunya (LEC), en tant que legislació pròpia de Catalunya en matèria
d’educació.
Quart. Adherir-nos a totes les iniciatives unitàries de les institucions, partits, entitats i
comunitat educativa en defensa de l’actual sistema d’immersió lingüística als nostres
centres educatius i en especial als agrupats al voltant de Som Escola.
Cinquè. Sol·licitar al President del Govern de l’Estat, Sr. Mariano Rajoy, el cessament del
Ministre Sr. Wert ja que la seva proposta de LOMCE atempta contra el model de país i la
cohesió social.
Sisè. L’Ajuntament de Badalona informarà d’aquests acords al Ministeri d’Educació del
Govern de l’Estat, al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, als grups
parlamentaris al Congrés dels Diputats i al Parlament de Catalunya, a l’entitat Som Escola,
al Consell Escolar Municipal, a FAMPAS Badalona i a tots els centres educatius de la ciutat,
incloent-hi les AMPES que en formen part.
SENYORA MONTSERRAT CONEJO: Bé, bona nit, senyor alcalde, senyores regidores,
senyor regidors i el públic present. Sóc Montse Conejo, com han dit, presidenta de
FAMPAS Badalona. Hem demanat la paraula per donar suport a la moció que avui es
presenta on es demana la retirada de l’esborrany d’avantprojecte de llei orgànica de millora
de la qualitat educativa LOMCE, i en defensa de l’escola en català. Com bé es diu a la
moció, a l’article 3 de la constitució espanyola, en el seu punt 2, seran oficial la resta de
llengües espanyoles en les respectives comunitats autònomes d’acord amb l’estatut, i el
punt tres, és un patrimoni i enriquiment cultural les diferents modalitats lingüístiques
d’Espanya, i serà objecte d’espacial respecte i protecció. Està clar que si passa a ser
llengua residual serà inconstitucional. Tots coincidim que l’educació és prioritària. Sí, és cert
que s’han de fer canvis en el nostre sistema educatiu, fer una llei més realista i propera a la
societat que avui tenim. Les famílies volem participar en aquesta llei, com també la resta de
la comunitat educativa i agents socials. Una llei orgànica d’acord amb tots els grups
parlamentaris i amb l’acord que no es canviï segons els interessos ideològics i propis, com
està passant ara. L’educació està per sobre d’aquests interessos ideològics i propis. Reitero
que siguin conscients de tota la comunitat educativa i dels nostres representants polítics.
No volem una llei en la que no quedi clarament reflectit que tots els infants i joves tenen les
mateixes oportunitats i que no sigui a mida de les butxaques de les famílies, qui pugui
pagar tindrà més oportunitats, les famílies amb recursos limitats no tindran aquestes
oportunitats. Desgraciadament ara ja som una part important de la població la dita abans
classe mitjana amb aquesta merma. Quin tipus de societat volem? Hi ha un punt d’aquest
avantprojecte en el que diu per un costat “en cap cas es farà discriminació per raó de
naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o
social, i tot seguit diu “no serà obstacle perquè els centres d’educació diferenciada per sexe
puguin subscriure el concert”. Hem de pagar amb els nostres impostos els centres que facin
segregació per sexe o religió? No volem. Amb aquesta llei l’únic que veiem clar és que
disminueixen les oportunitats, beneficien els centres privats concertats, perills pels nostres
centres públics en acabar privatitzats, una marcada segregació, resten la participació de les
famílies, etc. etc. hi ha tants punts en detriment de l’educació envers les nostres filles i fills
que em passaria tot el Ple, més llarg del que estem fent ara, anomenant-les, són moltes. No
volem ser els clients sinó usuaris amb dret de participació real. L’educació necessita
recursos econòmics, s’ha d’invertir. Prou retallades, estem cansats de tantes retallades en
coses tan importants com l’educació, sanitat, serveis socials. S’han d’obtenir beneficis, però
per als infants i joves, intel·lectualment, culturalment i professionalment, tot el que faci falta,
i arribar a tenir una societat competitiva però estant inclosa tota la societat, sense
diferències, amb igualtat d’oportunitats. La nostra representació política és el Parlament de
Catalunya, i en ells recau la confiança que hem dipositat la societat catalana. Demanem
que es retiri aquest avantprojecte de llei. Gràcies, i per un ensenyament públic de qualitat.
SENYOR SAGUÉS: Bona tarda. Bé, com que es tracta d’una moció que hem presentat els
tres grups, Convergència i Unió, Iniciativa Verds – Esquerra Unida i el Partit Socialista, ja
podem començar qualsevol. Bé, es tracta de mostrar el rebuig a aquesta proposta de llei
orgànica que se’ns ha plantejat, mostrar rebuig, demanar la seva retirada i demanar el
cessament del ministre Wert. Es tracta d’una proposta de ley orgánica de mejora de la
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calidad educativa, que el nom ja sembla que se n’enrigui si veiem després el que ve
darrera, i que en el seu preàmbul ja ens diu que i ens parla de la necesidad de dar
respuesta a problemas concretos de nuestro sistema educativo i parla també de cambios
basados en evidencias. Quan llegeixes de dar respuesta a problemas concretos de nuestro
sistema educativo, el primer que pots pensar és que potser es fa un pas endavant cap a la
socialització del material escolar i els llibres de text, cap a la socialització, no és així.
Penses que potser es fa un pas endavant cap a la millora del sistema de beques, no és
així. Potser és que es fa un pas endavant cap al tractament de la diversitat, per exemple
amb suports de traducció, no és així. Potser és que es rebaixen les ràtios per alumne que
han anat apujant la quantitat d’alumenes per aula, però tampoc és així. O que es pensa
arreglar el problema de les substitucions per baixes, però tampoc ens parla de tot això. Per
tant, penes, quina és la millora de la qualitat educativa que està plantejant aquesta llei?
Aquesta llei potser el que està plantejant és cambios basados en evidencias, evidencies tan
clares deuen ser com aquelles que als nens que parlen castellà en el pati se’ls margina i
se’ls castiga, suposo que vol solucionar això que és com tots saben aquí és un greu
problema de les escoles catalanes. El problema de les escoles catalanes no és que s’hagi
augmentat en número d’alumnes per aula, és que a l’hora del pati als nens se’ls castiga si
parlen en castellà i cal espanyolitzar-los una mica més a tots. Això, aquests són els
problemes que afronta aquesta llei. Potser també és una llei que aquestes evidències és
també perquè pensa solucionar el que passa a les escoles de zero a tres, escoles bresso
de zero a tres on per exemple, no tenen aigua calenta, és una altra evidència claríssima.
Potser l’altra evidència és que el nivell de castellà dels alumnes que estudien a Catalunya
potser és que és més baix que els de la resta de l’estat, cosa que està clar que aquestes
evidències no són certes. Per tant, es tracta d’una llei que té per objectiu modificar un
model educatiu de Catalunya que ha mostrat que és una peça important en la cohesió de la
nostra societat. I és una peça important, entre altres coses, pel tractament que ha fet
sempre de la llengua, tractament inclusiu de la llengua i el sistema d’immersió lingüística
que ara pretén eliminar el senyor Wert. Ens parla com a grans millores de qualitat, no
d’aquelles que em sembla que serien les que tocaria, parlen de tornar a recuperar la
revàlida, jo no sé si els que estan aquí algú la va viure, els seus pares, el seu germà gran,
jo vaig enganxar el darrer any de revàlida de quart de batxillerat, el darrer any, bé, sí algú
considera que això servia d’alguna cosa per millorar la qualitat, aquestes revàlides, estem
arreglats. Ens parla de a partir de quart d’ESO modificar dos itineraris, els de batxillerat i els
de quart d’ESO, una altra vegada tornem a dividir, tornem a segregar. Es parlar de crear
rànquings entre els centres públics educatius, això és la cerca de millorar la qualitat de la
nostra educació? És una llei que va directament contra la cohesió, i va directament contra
la cohesió perquè segrega per creences religioses, segrega per nivell socioeconòmic i
segrega per la llengua, és una llei que ataca i destrueix el servei públic d’educació que
tenim a Catalunya i amb ell està perjudicat claríssimament el model de cohesió social. És
una llei absolutament ideològica i des d’una ideologia que ens porta molts i molts anys
enrere en el nostre sistema educatiu. I acabo reclamant el que diu la moció, retirada
d’aquesta proposta, cessament del Ministre i sobretot, ens apuntem a totes aquelles
accions que siguin necessàries per defensar el model de cohesió social, el model
d’immersió lingüística que s’ha vingut donant a les nostres escoles.
SENYOR FALCÓ: Sí, bona tarda, la veritat és que nosaltres l’esborrany d’aquest projecte
de llei ens preocupa i ens mou a fe aquesta moció bàsicament, fonamentalment pel que
considerem que és el moll de l’os de la proposta, i no té res a veure amb rànquings, ni amb
revàlides, perquè de tot es pot parlar i tenint en compte els resultats de l’OCDE i dels
rànquings d’Espanya en el que és la mitjana de la qualitat educativa a nivell europeu és
evident que cal una reflexió sobre com estem gestionant l’educació en aquest país des de
fa molts anys. Però és que al darrera d’aquestes propostes que poden ser discutibles, n’hi
ha unes altres, o n’hi ha una altra que en tot cas el que pretén és la uniformitat, la
desaparició, la residualització de la llengua catalana a l’escola, i és aquí on nosaltres no
passem. Podem parlar de revàlides, de rànquings del que es vulgui, de l’educació en
general, però pel que no passem és perquè el català se situï en l’últim nivell de rellevància,
que se situï com a matèria d’especialitat, i per tant, deixi de ser troncal, que estigui per
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darrera del castellà, de la primera llengua estrangera, de la segona llengua estrangera i que
no calgui examinar-se per obtenir el títol d’ESO ni de batxillerat de competències en
aquesta llengua. Per tant, de qualsevol cosa es pot parlar, però d’això no. I la veritat és que
el senyor Wert i el govern del PP, perquè jo crec que això es focalitza en una persona però
al darrera hi ha tot un govern, fa real tot allò que el polític és aquell que on hi ha una solució
hi troba un problema, perquè a mi m’agradaria saber, i el senyor Sagués hi feia referència i
són declaracions d’un dirigent del PSOE, per tant, ens preocupa des d’una doble vesant del
que és la incomprensió per part d’una part d’España del que és Catalunya i del que és la
riquesa del que l’estat espanyol és com a estat plurinacional. Però algú de nosaltres o algú
dels qui han estudiat i són castellanoparlants aquí se’ls ha castigat mai per parlar català?
És a dir, és tolerable aquest nivell de mentida, aquest nivell de demagògia, aquest nivell
d’atac sistemàtic de la llengua catalana per part d’aquest govern que no només és un atac
sistemàtic a través d’aquest projecte de llei, és un atac real, frontal, per exemple a les illes
Balears, a on es té una majoria absoluta prometent que es garantirà la llibertat de l’elecció
de llengua, la gent tria el català majoritàriament i molt poca gent tria el castellà com a opció,
els surt malament aquesta jugada i aleshores la volen imposar per la porta del darrera amb
un decret. Per què, perquè el que es vol és esborrar el català, i ales Balears es fa d’aquesta
manera, i amb el valencià també s’intenta des de fa moltíssim anys, i allà gairebé que fins i
tot s’aconsegueix, no del tot evidentment, perquè aquesta és una llengua resistent, però no
del tot. Per tant, busquen un problema o fan un problema d’allà que ha estat una solució per
a Catalunya, una solució per a moltíssima gent de molts barris d’aquesta ciutat que gràcies
a escoltar un mestre parlar català, perquè és l’única cosa que diu la llei d’immersió
lingüística, no s’obliga a ningú a cap pati a parlar aquesta llengua, gràcies a escoltar han
conegut una llengua que els ha permès desenvolupar-se des d’un punt de vista social, des
d’un punts de vista professional, des d’un punt de vista convivencial. Per tant, que s’han
obtingut els objectius que pretén aquest govern, teòricament que són que un nivell de
competència lingüística en català i castellà sigui equivalent al final de l’educació. Per tant,
que es compleixen aquests objectius, i on es torna a preguntar, si es compleixen els
objectius i aquí no hi ha problema perquè tots assumim que aquest és un mètode i un
sistema que internacionalment ha estat avalat, que constitucionalment ha estat avalar, per
què aquesta dèria i aquesta fòbia a intentar esborrar-lo, en nom de qui i en nom de què? I
la veritat és que al final un arriba a la conclusió que això de ser espanyol cansa, sobretot
quan un sent que no es protegeix una llengua que constitucionalment ho hauria d’estar. I jo
no sé si al Partit Popular li importa poc o molt que el català passi a ser una llengua residual
o que aquí el català vagi cada vegada retrocedint més, però a nosaltres ens importa, i en el
fons ens importa i ens preocupa la intenció d’un ministre que va parlar “d’espanyolitzar” als
nens catalans, si espanyolitzar és esborrar la seva identitat, que té a veure amb el lloc on
viuen, amb el país on estan vivint, amb les seves llengües, amb les seves tradicions,
nosaltres creiem que seria molt més fàcil espanyolitzar acceptant que aquesta Espanya és
plural, i que hi moltes llengües, i que hi ha moltes maneres de veure les coses, i que hi ha
subjectes de sobirania amb drets històrics determinats. Però tot això sembla que és
impossible, sembla no, és impossible. Estem en una situació a nivell d’estat espanyol en
què torna la dinàmica dels vencedors contra els vençuts i per aquí nosaltres no hi
passarem, i aquesta és una agressió a la llengua catalana feta sempre aprofitant majories
absolutes, creiem que no tirarà endavant perquè estem segurs que això només pot tirar
endavant des d’un règim dictatorial, des d’un règim absolutament poc democràtic, i per tant,
que estem segurs que ni que s’aprovi es podrà aplicar perquè els catalans no volem que
s’apliqui perquè els nostres mestres i els nostres professionals no l’aplicaran perquè el
nostre govern ho recorrerà, però creiem que és necessari que l’Ajuntament de Badalona, el
Ple de l’Ajuntament de Badalona majoritàriament es mostri contrari a aquest projecte de llei
i sobretot a aquest projecte de manera de fer i manera d’entendre el que és la convivència i
el que és el conjunt dels drets dels ciutadans de l’estat espanyol.
SENYOR SERRA: Intentaré ser breu en el final d’aquestes intervencions, però la veritat és
que és important que presentem els tres grups de l’oposició aquesta moció, que jo crec que
és més una moció que genera un rebuig social que no pas polític, encara que aquí avui
estiguem parlant de política, i jo miraré de fixar i de mirar de parlar de la política que hi ha al
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darrera d’aquesta llei, perquè de la part educativa, del que representa educativament la
senyor Montse Conejo quan ha intervingut ja ho ha explicat prou bé. Però no només hi ha
aquesta qüestió aquí al darrera, aquí la qüestió és que aquí el que ens hem de preguntar
què vol el PP, i per què ara? Quan fa aquesta llei i per què la tira endavant? Aquesta què
és, una llei per millorar la qualitat? Els recursos de la Universitat? De l’ensenyament? De
l’educació? És una llei que realment busca això? Busca que els 3.000 mestres per exemple
que s’han perdut a Catalunya els puguem recuperar, i que ara cada vegada hi hagi més
mestres, i que els interins tornin a treballar, i que tornem a tenir 25 nens per aula, o què és
el que busca? I el que busca és que estem davant d’una llei que encara que es disfressi
d’una llei d’una reforma educativa, el que estem és davant d’una contrareforma política amb
un atac molt directe al català i que és una llei clarament ideològica per part del partido
gobernante mayoitario con mayoría absoluta y ja està, i aquest és el tema. I això s’organitza
d’una manera clara, el senyor Wert que tothom ens fiquem amb ell no és més que el que
tira les cortines de fum perquè tot això del català també en el fons també serveis per
distreure altres qüestions com és tots els ajuts i les facilitats que se’ls dóna a l’església
catòlica, a la concertada, als que segreguen nens i fan aules de nens i de nenes, queda
també queda ara i se’n parla poc perquè aquí amb el que ens hem de fixar més és amb el
que més ens afecta, que és que aquesta és una llei que també busca tirar enrere, és un
retorcés molt gran, és tornar molt més de trenta anys enrere, si això s’acabés aplicant, que
jo estic d’acord amb el senyor Falcó que entre uns i uns altres i el Constitucional i tal no es
tirarà endavant. Però d’alguna manera hi ha molt al darrera d’aquesta contrareforma, i dic
que és una qüestió política perquè entre altres coses la senyora Sánchez Camacho va
deixar-ho molt clar dient que a ella no se l’havia informat, però sí que així d’entrada es va
queixar al ministre perquè no havia no havia consultat amb el Partit Popular de Catalunya
però en el fons, el que va dir i el titular de la primera reacció que va tenir la senyora
Camacho és que “proposarà al Ministre precisions que s’han de millorar, però Sánchez
Camacho diu que l’objectiu d’igualar català i castellà és positiu”, i aquí està. Aquí estem
amb un partit polític que des de Madrid està españolizando i des d’aquí a Catalunya ho
trobem bé, perquè en el fons estem per aquesta pel·lícula, si no és d’ara tot això, tot això no
és d’ara. La senyora Camacho va anar junta amb el senyor Caja, és un senyor amb una
gran barba, un senyor molt característic, que fa molts el vaig conèixer perquè es tancava a
locals i una vegada vaig anar parlar amb ell perquè se’ns tancava, però bé, en fi, això de
convivencia cívica catalana, que demanen que hi hagi escoles estrictament en castellà i
que se segregui en castellà els nens i les nenes d’aquest país fa molt temps que funciona,
però molt de temps, aquests de Convivencia Cívica porten almenys quinze anys amb
aquesta història. Però la veritat és que durant tot aquest temps, i això va ser poc abans de
les eleccions generals d’ara fa un any, van tornar a sortir al debat dient que reclavem
l’educació només en castellà i la senyora Camacho va anar amb ells, perquè estàvem
segurament a prop d’unes eleccions generals i bé, sembla ser que això marca un electoral i
tal, i amb això estem. Estem en una situació que el mal que es pugui fer a la societat
catalana, si això tirés endavant que jo crec que no es tirarà endavant perquè no podran, si
això s’arribés a fer acabaria que funciona electoralment i dóna vots a la resta d’España
anem a suposar, aquí a Catalunya més o menys et trava una mica dels teus i et trava un
discurs todos contra los independentistas estos” i més o menys s’utilitza aquest retrocés
que significaria dividir a la societat catalana amb raó de la llengua, en benefici propi. I ja
està, això és el que hi ha al darrera de tot això, amb una irresponsabilitat bastant gran
entenc jo. Perquè aquí cal recordar que el model de normalització lingüística, aquesta llei
que fa trenta anys va funcionar i vam tirar endavant tos els grups que en aquell moment
tenien responsabilitats de govern i d’oposició, sobretot, en el Parlament de Catalunya
perquè sempre va ser consensuada, sortia d’un eslògan que era molt clar i molt definit:
“som i serem un sol poble, la llengua no ens dividirà”. Aquest era l’eslògan dels cartells del
PSC de la Marta Mata i del Reventós fa trenta anys quan tiraven endavant la Llei de
normalització lingüística, “som i serem un sol poble, la llengua no ens dividirà”. I això que
semblava un problema a l’any 84 i que era un problema a solucionar, s’ha convertit amb un
model que ha funcionat. I per tant, si està funcionant i a Catalunya no hi ha problemes, si la
comunitat educativa està més o menys contenta amb aquest sistema, falten recursos però
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el sistema ha funcionat, doncs no sé perquè ara ens hem de posar a canviar-lo per no sé
quina llei estranya que ens fan des de Madrid. Per tant, entenc que tot això no té ni cap ni
peus, que intentar tirar enrere un sistema que està funcionant quan realment és un sistema
d’èxit i que està demostrat i constatat que funciona, doncs no s’ha de tocar. I penso que el
que hem de fer i és bo que el Ple avui es pronunciï sobre aquest tema, igual que hem tingut
altres debats, que tinguem aquest debat, que estiguem tots d’acord, que guanyem aquesta
moció, que hi hagi una resolució del Ple que s’estengui dient que nosaltres aquí no estem
d’acord amb aquesta Llei, i crec que sent així estarem des de la part política donant suport
a aquest rebuig ciutadà i social que està generant aquest projecte de llei. Per tant, crec que
queda clar aquest debat, que la posició està clara, que ha de ser ferma i que hem de
guanyar aquesta batalla i tombar aquesta llei.
SENYOR FERNÁNDEZ: Gràcies alcalde, jo estic sorprès, no, la veritat és que no estic
sorprès, ja ho intuïa, que el senyor Falcó li dediqués a la qualitat educativa només trenta
segons, i la resta de la intervenció i d’allò que van parlar ja a les eleccions autonòmiques.
Però sí que estic sorprès que el senyor Serra no només li hagi dedicat trenta segons sinó
menys encara, i no s’hagi parlat encara de qualitat educativa. Sobretot quan
lamentablement, com diria Duran i Lleida, lamentablement, a Espanya tenim un treta per
cent de fracàs escolar, i el nostre país està a la cua de la Unió Europea en bons resultats
educatius, i posa clarament de manifesta la necessitat d’un canvi en l’educació. I jo crec
que a part de llengua, haurien de parlar de balanços, de fer balanços de les lleis que s’han
aprovat últimament i de veure com podem, independentment del tema de la llengua, com
podem millorar el sistema educatiu. Sobretot perquè el principal objectiu de la nova llei és
garantir una educació de qualitat que tendeixi a l’excel·lència i a l’èxit escolar per garantir,
valgui la redundància, el futur dels joves del nostra país, i sobretot quan estem en un
context de crisi econòmica i amb una taxa d’atur juvenil del 50 %, 50 %. I és més important
que mai portar a terme les reformes necessàries per aconseguir una formació de qualitat
dirigida a la bona preparació i futura inserció dels joves en el mercat de treball, que és el
que necessiten els nostres joves. Però jo vull aclarir una cosa, que el senyor Sagués una
mica ha contradit, primer ha començat parlant de proposta de Llei orgànica, que és el que
és, una proposta, un esborrany, i després ha acabat dient que aquesta llei s’ha de retirar i
no sé què. I és que hem de ser realistes, estem davant d’un esborrany d’una Llei educativa,
i actualment la llei s’està treballant de forma conjunta amb les comunitats autònomes i en
cap moment, en cap moment que aquest esborrany no es pugui modificar, sinó al contrari,
que és el que vol el Ministeri d’Educació, i per això s’està reunint amb els governs
autonòmica, i és que la reforma comptarà amb el necessari diàleg entre partits, governs
autonòmics, actors implicats com són els centres i els professors. I abans d’aprovar-se
aquesta llei haurà de passar per un consell escolar, i després per les Corts Generals, on
segurament s’aniran introduint canvis. I de fet, és important que ara mateix el Ministeri
estigui fent tot això, s’estigui parlant amb els sectors implicats. I l’avantprojecte de Llei com
a tal encara és un esborrany i per tant, té per endavant un procés de debat parlamentari en
el que diferents grups podran proposar esmenes, que és el que farà que aquest text
s’enriqueixi. I és absurd, totalment absurd fer polèmica amb una llei que encara es troba en
fase prelegislativa. I per tot això, és irresponsable que alguns pretenguin desviar el debat
que requereix aquesta llei tan important, no per la llengua sinó per la qualitat educativa,
perquè al final l’educació no és un debat partidista, no es pot pretendre treure rèdit electoral
amb aquest tema ni desviar el veritable debat que hauria de ser l’interès per millorar la
qualitat educativa del nostre país, que ho necessita.
SENYOR ALCALDE: Jo crec que han quedat bastant clars els posicionaments, no sé si hi
ha alguna altra intervenció, si no fos així jo sí que m’agradaria dir un parell de qüestions. La
primera que òbviament nosaltres votarem en contra d’aquesta moció perquè no compartim
la forma i no compartim tampoc la totalitat dels plantejaments que aquí s’han fet. Mirin,
saben per què ha servit aquesta llei? Perquè parléssim d’un debat que jo crec que té un
punt d’artificial, jo crec que té un punt d’artificial, i deixem de parlar del que havia passat el
dia de les eleccions, el dia 25 de novembre. Aquesta llei pel que ha servit per tapar debats
electorals d’uns i d’altres, problemes d’algun partit en algun ajuntament i desviar-nos
l’atenció cap a una direcció. I escoltin, estem parlant d’un esborrany, res més que això, un
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esborrany, un esborrany que té aspectes que no poden compartir, doncs jo ho respecto,
però és que és això, un esborrany, es diu en català, un esborrany. Mirin, és difícil, jo no sóc
un expert en la matèria, però és difícil que el govern central amb el seu esborrany pugui
incorporar les llengües cooficials com a matèries troncals perquè el que està fent el govern
central és regular aquells aspectes que són propis de la seva competència, i per tant, no
pot ser matèria troncal, les llengües cooficials, com puguin ser el gallec, o l’euskera o el
català, perquè fa referència a les matèries troncals en el conjunt de tot l’estat. Però sí
aquest és un aspecte que ha ferit susceptibilitats, que jo ho respecto, no ho comparteixo
però ho respecto, estic segur que es pot esmenar al llarg de tot aquest procés que significa
passar pel Consell Escolar, pel Consell de Ministres, Congrés, Senat i tornar al Congrés. Jo
els vaig a dir amb tota la sinceritat, i mirin, jo crec que els meus fets demostren una certa
coherència, quan el Ministre Wert va dir que s’havia d’españolizar als nens catalans jo
públicament vaig dir que aquella expressió era inapropiada, i ho vaig dir públicament, i fruit
d’haver dit això públicament, des de diferents mitjans de comunicació la Sexta per exemple,
em van portar a un debat per intentar veure una contradicció entre el meu partit i jo, però jo
vaig dir que aquella frase em semblava que no era correcta, que em semblava que era
inapropiada. Escolti, i aquella coherència que vaig tenir en aquell moment, és la mateixa
que a mi em porta a dir-los en aquests moments que si jo considerés que el meu partit,
encertarem amb algunes coses o ens equivocarem, però si jo tingués la consciència que el
meu partit està regulant fent una llei, amb aquesta o una altra matèria, que vagi en contra
del català, jo seria el primer que em donaria de baixa del meu partit, perquè jo sóc català, i
sóc espanyol, perquè em sento català i espanyol, però si el meu partit regulés en contra del
català jo seria el primer que em donaria de baixa i suposo que m’acompanyarien els deu
regidors que estan amb mi. Mirin, frases inapropiades, expressions fora de to, en tenim de
tot tipus i a totes les cases, i ho dic perquè des del Partit Socialista s’ha apuntat, però
home, jo vull recordar que el que va equiparar la tensió de l’Alemanya Nazi amb la de
Catalunya no ha estat un dirigent del Partit Popular, ha estat el senyor Bono, que és
membre del Partit Socialista. Per això que vull dir que de frases inadequades n’hem fet tots,
de diferents colors, en algun moment. Per tant, siguem una miqueta escrupolosos,
nosaltres votem en contra d’aquesta llei, creiem que s’obre un període de reflexió
interessant, em sembla que és bo que finalment la Consellera hagi deixat la seva actitud
aguerrida i exagerada i hagi acceptat seure a la taula a parlar amb el Ministeri, i com es diu,
parlant ens entenem les persones, sigui en català, sigui en castellà o sigui amb anglès. Per
tant, entenc que la moció la voten els grups municipals. Jo no sé què fa el regidor no
adscrit? A Favor. El grup del PP votem en contra. Gràcies.
Votació.
La moció precedent s'aprova per majoria absoluta.
Vots a favor: 16, dels grups municipals Socialista, Convergència i Unió, Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa i el regidor no adscrit.
Vots en contra: 10, del grup municipal del Partit Popular.
10 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2012/2517 Moció dels grups municipals CiU, PSC, ICV-EUiA, en relació a l'acord
adoptat per la comissió d'investigació especial de caràcter no permanent creada per
l'Ajuntament ple en sessió de 26/06/12.
Atès que en sessió de data 26 de novembre de 2012, la Comissió d’Investigació, especial
de caràcter no permanent creada per l’Ajuntament en Ple de 26 de juny de 2012, va
aprovar un Acord amb el vot contrari dels representants dels grups municipals d’ICV-EUiA,
de CiU i de PSC.
Atès que el Grup Municipal d’ICV-EUiA va presentar el següent vot particular a la resolució
adoptada:
Posició del Grup Municipal d’ICV-EUiA en relació a la proposta d’acord que ens presenten a
aprovació, a la sessió de la Comissió Investigació Especial (CIE) sobre la Guàrdia Urbana
de data 26 de novembre del 2012.
La CIE es crea a partir d’una demanda expressada en forma de moció pel nostre Grup
Municipal i el del PSC, justificant la seva necessitat pels següents fets:
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“Ateses les informacions aparegudes a la premsa en les que es donava com a certa la
presència d’agents uniformats de la Guàrdia Urbana en comerços i altres establiments de la
ciutat amb l’objecte de reclamar quantitats indeterminades de diners per a fins no
especificats. Donada la gravetat d’aquest fet i ateses les insuficients i contradictòries
explicacions del Regidor de Seguretat, Convivència i Participació que públicament ha
atorgat l’autoria d’aquests fets a l'Associació Esportiva de la Guàrdia Urbana de Badalona
(Aegub), entitat que ho ha desmentit de forma pública. Donada la naturalesa dels fets, que
al parer dels grups municipals sotasignats no han estat aclarits de forma clara i taxativa”
La voluntat majoritària expressada en el Ple va ser constituir una Comissió, plural i
representativa de la composició del plenari, que actues sense cap tipus de constrenyiment i
que garantís la màxima independència en els seus treballs i investigació.
Des d’un primer moment, però, va quedar clar que la intenció del govern municipal va ser
contraria i va posar tots els entrebancs possibles al bon desenvolupament de la CIE.
-Alterant la proporcionalitat de la representació política, que s’havia acordat al Ple
-Imposant l’alcalde com a president de la CIE, negant-se a una presidència independent,
malgrat les demandes de la majoria del Ple.
-Nomenant com a un dels seus representants a la comissió, el regidor de Seguretat Miguel
Jurado, directament afectat pel cas i negant-se a substituir-lo, malgrat les demandes de la
majoria del Ple.
-Proposant uns ritmes i una temporització per als treballs de la comissió que van resultar
ineficaços.
Malgrat aquesta obstaculització la CIE va iniciar els seus treballs, acordant un seguit de
compareixences, moltes encara pendents, per impossibilitat d’assistir el dia de la
convocatòria o per no haver estat encara realitzada la citació.
De les declaracions realitzades i recollides a les actes, per tant no reproduiré, es confirma
de manera clara un seguit d’irregularitats, que s’havien produït en anys anteriors. Així
mateix queda demostrat, que els fets concrets que provoquen la creació de la CIE, tenen un
component diferent al que s’explica d’anys anteriors (la presència de comandaments, les
indicacions directes, les actuacions de caràcter personal i l’absència de l’AEGUB en la
gestió dels fets) i que justifiquen, per tant, el fet que cal aprofundir en aquest nou aspecte.
Un altra element, ha estat la constatació de diverses contradiccions (veure actes) en les
declaracions de les persones citades, que un cop revisades, exigeixen repetir la
compareixença per tal de poder aclarir diferents aspectes i confirmar quina ha estat la
realitat.
En els darrers dies la crisi que ha patit el govern municipal, amb el cessament del senyor
Antonio Cortés, coordinador de l’Àrea de Seguretat Convivència i Participació que
encapçala el regidor Jurado i la destitució de les seves funcions del regidor D Gòmez, que
posteriorment va dimitir del Grup Popular, amb l’intercanvi de declaracions i acusacions
públiques que ha provocat, ha afegit nous elements al contingut dels fets investigats, que a
priori semblen de prou importància pel cas.
Vist això, la representació majoritària del Ple va sol•licitar la compareixença de l’esmentat
regidor i va reiterar la petició que el representant del PP senyor Jurado, comparegués com
a interrogat a la CIE.
La comissió ha estat paralitzada des de fa uns mesos degut als els problemes de salut del
secretari de la corporació, al llarg d’aquest temps no hem tingut cap informació del govern,
ni en el sentit que ara es manifesta, ni en cap altra direcció.
Ha estat quan la majoria del Ple ha aprovat la pròrroga dels treballs de la comissió i ha
demanat la compareixença dels regidors Jurado i Gómez, que la minoria del PP que
controla la comissió, ha decidit unilateralment i contra la voluntat de la majoria del Ple,
donar-la per finalitzada.
Tenint en compte aquestes consideracions, el Grup Municipal d’ICV-EUiA manifesta el seu
vot contrari a la proposta de conclusions presentada pel grup del PP. Exigint la continuïtat
de la Comissió d’Investigació Especial, fins que aquesta hagi complert amb els seus
objectius. En qualsevol cas, però, cap grup municipal pot unilateralment decidir aprovar una
resolució, ja que qualsevol dictamen que elabori la comissió, d’acord amb el contingut de la
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moció de 26 de juny de 2012, que instava la creació de la CIE, “haurà de ser elevat al Ple
municipal”.
Atès que el Grup Municipal de CiU va presentar el següent vot particular a la resolució
adoptada:
Capteniment del grup municipal de Convergència i Unió sobre la Comissió especial
d’investigació de presumptes irregularitats en la recaptació de diners per part d’agents de la
Guàrdia Urbana de Badalona creada per acord de Ple de 26 de juny de 2012
Atesa la proposta d’acord per a adoptar, adreçada per la presidència de la Comissió
especial d’investigació creada per acord de Ple de 26 de juny de 2012, el grup municipal de
Convergència i Unió sol·licita la incorporació del següent escrit a l’expedient resultant de les
tasques desenvolupades per l’esmentada Comissió fins a dia d’avui, amb les següents
consideracions:
Primera:
Les declaracions dels agents de la Guàrdia Urbana i altre personal d’aquesta Corporació
realitzades en sessió de 18 de juliol de 2012, de forma individual i consecutiva, contenen
versions contradictòries que a parer d’aquest Grup cal contrastar amb una nova sessió en
què puguin comparèixer els esmentats agents i personal de la Corporació, a més d’altres
persones que es considera que, ateses les afirmacions fetes en les esmentades
compareixences i dades fetes públiques amb posterioritat, cal que aportin la seva versió
dels fets investigats, incloent-hi aquelles que havent estat citades no van poder assistir a la
sessió de 18 de juliol de 2012 per a declarar davant la Comissió.
Segona:
Entre les contradiccions que a parer d’aquest Grup cal contrastar en nova sessió, i després
d’una acurada lectura de l’acta de la sessió de 18 de juliol de 2012, cal destacar que l’agent
senyor Manuel Batlle afirma que dóna els diners objecte d’investigació a l’agent senyor
Ernesto Martínez (pàgina 5 de l’acta de la sessió de 18 de juliol de 2012) mentre que
l’agent senyor Antonio Piña manifesta que és la persona que rep els diners per part de
l’agent senyor Manuel Batlle (pàgina 36 de l’acta de la sessió de 18 de juliol de 2012). Així
mateix, els agents compareixents coincideixen en afirmar que és l’agent senyor Manuel
Batlle qui s’encarrega de la recaptació dels diners objecte d’investigació, fora de l’àmbit i
supervisió de l’Associació Esportiva de la Guàrdia Urbana de Badalona (AEGUB), que en
anys anteriors havia realitzat accions de recaptació de diners i material per a la realització
de les seves activitats, però en unes condicions totalment diferents de les ocorregudes
enguany i que són objecte d’investigació, per la qual cosa no es pot admetre que les
conclusions de la Comissió assimilin una i altra realitat.
En aquesta línia, de les declaracions dels agents compareixents es desprèn que aquest
any, a diferència dels anteriors, les ordres per a la realització de la col·lecta parteixen de
comandaments de la Guàrdia Urbana, i no de la AEGUB, que és el que s’afirma en el
dictamen de conclusions que es presenta per part de la presidència de la Comissió.
En aquest sentit, sobre qui dóna ordres a l’agent senyor Manuel Batlle, l’esmentat agent
afirma que se li encomana la tasca en una reunió on són presents diversos agents (pàgina
3 de l’acta de la sessió de 18 de juliol de 2012), els quals, en les seves declaracions
escrites prèvies o en els casos en què van realitzar compareixences verbals davant la
Comissió, manifesten que en cap moment se sol·licita a l’agent senyor Manuel Batlle que
realitzi les tasques de recollida de col·laboracions econòmiques entre empreses i comerços
de la ciutat.
Tercera:
A la vista de noves informacions aparegudes amb posterioritat a la sessió de 18 de juliol,
entre les quals cal destacar les afirmacions fetes pel senyor David Gómez, regidor de
Serveis Socials i Salut en el moment dels fets investigats, (Entrevista al Diari de Badalona
del dia 26 d’octubre de 2012) que apunten que l’encàrrec de la col•lecta parteix del regidor
de Seguretat i Participació Ciutadana, senyor Miguel Jurado, se sol·licita, en escrit adreçat
pels grups del PSC, CiU i ICV-EUA a la presidència d’aquesta Comissió el dia 29 d’octubre
de 2012, que en la següent sessió se citi a declarar el senyor David Gómez, actual regidor
no adscrit d’aquesta Corporació, i el senyor Miguel Jurado, que a més a més és membre de
la Comissió. En aquest sentit, l’esmentat escrit també sol·licita que se substitueixi el regidor
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senyor Miguel Jurado com a representant del PP o del govern a la Comissió, per tal de
garantir la màxima transparència en el desenvolupament de les tasques de la mateixa.
Quarta: La sol·licitud de noves compareixences i de substitució del regidor senyor Miguel
Jurado no s’ha atès per part de la presidència de la Comissió. Alhora, es constata, amb la
convocatòria de la sessió d’avui 26 de novembre de 2012 i amb la proposta d’acord per a
adoptar, que l’objectiu de la presidència és que les tasques de la mateixa quedin tancades
en la sessió d’avui 26 de novembre de 2012 per a elevar tota la documentació a l’Oficina
Antifrau de Catalunya (OAC).
Cinquena: La proposta d’acord que es planteja que adopti aquesta Comissió és des del
punt de vista d’aquest Grup una acció que no s’ajusta a l’objectiu per a la qual la Comissió
fou creada per acord de Ple de 26 de juny de 2012, i que no és altre que l’esclariment dels
fets objecte d’investigació. L’esclariment dels fets no s’ha pogut produir en la mesura que
no s’han pogut contrastar, amb noves compareixences, les afirmacions fetes en sessió de
la Comissió de 18 de juliol de 2012, ni altres informacions aparegudes amb posterioritat.
Sisena: D’acord amb la normativa vigent i amb el contingut del punt vuitè de la moció del
Ple de 26 de juny de 2012 que insta la creació de la Comissió, aquesta “elaborarà un
dictamen que haurà de ser elevat al Ple municipal”, òbviament abans d’enviar les
conclusions i la documentació de l’expedient als organismes que es consideri oportú, com
és el cas de l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC).
Ateses aquestes consideracions, el Grup municipal de Convergència i Unió manifesta el
seu vot contrari a l’esmentat escrit de conclusions en cas que no s’atenguin les peticions
que a continuació proposa per a l’adopció de les següents mesures:
1. La retirada de la proposta d’acord que se sotmet a consideració de la Comissió en
aquesta sessió de 26 de novembre de 2012.
2. La sol·licitud de compareixença, per part de la presidència de la Comissió, dels agents de
la Guàrdia Urbana de Badalona i dels membres d’aquesta Corporació que van comparèixer
de forma individual i consecutiva en la sessió celebrada el 18 de juliol de 2012, així com la
d’altres agents del Cos i membres de la Corporació de qui l’expedient inclogui declaracions
remeses per escrit.
3. L’acceptació de la sol·licitud enviada per aquest Grup municipal i els grups del PSC i
ICV-EUA el dia 29 d’octubre de 2012, referent a la inclusió de les compareixences dels
regidors d’aquesta Corporació senyor Miguel Jurado i David Gómez, així com la substitució
com a membre de la Comissió representant del govern o del grup municipal del PP del
regidor senyor Miguel Jurado, ateses les raons argumentades en l’esmentada sol·licitud.
4. La celebració de com a mínim una sessió ordinària més de la Comissió per tal que es
puguin desenvolupar aquestes compareixences.
5. La transcripció de les mateixes en un termini no superior a un mes després de la
celebració de la segona sessió proposada, i l’enviament d’aquesta transcripció a tots els
grups que formen part de la Comissió.
6. La celebració, a partir del quinzè dia posterior a la tramesa de la transcripció i amb el
límit del trentè dia, d’una nova sessió de la Comissió, en aquest cas de caràcter deliberatiu,
amb l’objectiu d’elaborar de forma consensuada una proposta d’acord de la Comissió.
7. La celebració, en el termini màxim de 15 dies després de la sessió d’elaboració de la
proposta d’acord, d’una nova sessió per tal que aquesta sigui aprovada per la Comissió.
8. L’elevació al Ple d’aquesta Corporació, d’acord amb allò establert per la normativa vigent,
de l’acord aprovat per la Comissió, durant la primera sessió plenària ordinària que
s’esdevingui amb posterioritat a l’aprovació.
9. L’enviament a l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) i/o a altres ens com la Fiscalia de
Catalunya de l’acord aprovat en Comissió i ratificat pel Ple municipal i del conjunt de
l’expedient, i, si s’escau, l’obertura per part de l’autoritat competent i per acord de la
Comissió, d’eventuals expedients disciplinaris a agents del Cos de la Guàrdia Urbana que
puguin derivar en l’establiment de mesures cautelars.
Atès que el Grup Municipal Socialista va presentar el següent vot particular a la resolució
adoptada:
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Vot particular que formulen els regidors sotasignats en nom i representació del Grup
Municipal Socialista. al dictamen de la Comissió d’investigació especial de caràcter no
permanent creada per acord de l’Ajuntament en Ple en sessió de 26 de juny de 2012
D’acord al que estableix l’article 136-3 del Reglament d’Organizació, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, els regidors sotasignats formulen el següent vot particular per
a ser defensat davant el Ple Municipal.
Discrepem absoluta i radicalment de la decisió de remetre a la Oficina Antifrau de
Catalunya el conjunt d’actuacions realitzades per la Comissió d’investigació, doncs
entenem que aquesta decisió respon únicament a la voluntat del Grup Municipal Popular de
tancar i posar fi als treballs de la Comissió.
Una comissió viciada d’inici en la seva composició per la presència com a membre d’un
regidor presumptament implicat en els fets objecte d’investigació. Una comissió que,
després de restar paralitzada durant varis mesos, ha estat convocada únicament amb
l’objecte de posar-li fi.
La Comissió va ser creada, i citem textualment el text de la moció que li va donar origen,
per aclarir “les informacions aparegudes a la premsa en les que es donava com a certa la
presència d’agents uniformats de la Guàrdia Urbana en comerços i altres establiments de la
ciutat amb l’objecte de reclamar quantitats indeterminades de diners per a fins no
especificats.”
La Comissió ha estat necessària “ateses les insuficients i contradictòries explicacions del
Regidor de Seguretat, Convivència i Participació que públicament ha atorgat l’autoria
d’aquests fets a l'Associació Esportiva de la Guàrdia Urbana de Badalona (Aegub) entitat
que ho ha desmentit de forma pública.”
L’empeny del president de la comissió i dels regidors del Grup Municipal Popular de voler
convertir aquest fets en quelcom habitual i no gens diferent de la col•lecta que altres anys
havia realitzat l'Associació Esportiva de la Guàrdia Urbana de Badalona, per a la festa
patronal, ha estat desmentit per la realitat, per això resulta incomprensible la seva utilització
com argument en el dictamen.
Precisament, de les poques coses que la Comissió ha pogut acreditar és que aquest any,
un guàrdia urbà ha demanat diners a comerciants, segons ell per encàrrec de l'Associació
Esportiva de la Guàrdia Urbana de Badalona (Aegub), mentre que tots els membres de
l’esmentada associació han desmentit aquest encàrrec.
Tractar d’avançar més enllà resulta impossible, degut a la pressa del Partit Popular per
tancar la Comissió. Una pressa comprensible quan, desprès de llegir les declaracions del
regidor David Gómez, al Diari de Badalona el 26 d’octubre passat, que en el temps dels fets
pertanyia al Grup Popular, tota l’oposició va demanar la seva compareixença a la Comissió.
David Gómez va declarar:
¿Y por qué cree que no lo ha hecho?
Creo que tiene demasiado peso y el Alcalde cree que sin Jurado el Ayuntamiento no puede
sobrevivir. Yo le dije al Alcalde que sin Jurado gobernaría mejor, sin presiones,
espectáculos…muchas de estas cosas están promovidas por este señor. Ya debería
haberlo apartado del gobierno y haber proseguido con la comisión de investigación de las
colectas y se sabrían muchas cosas.
¿Por ejemplo?
Quién realmente ordenó la recaudación. Porque se apaleó públicamente a un guardia y no
hace más que cumplir una orden. Yo fui testigo de aquella orden. Y yo se lo expliqué al
alcalde.
¿Quiere decir que Jurado ordenó las colectas?
Yo llegué de Barcelona con el agente en cuestión, nos sentamos en la mesa de un
restaurante al lado de Miguel, que estaba comiendo con unos empresarios. Escuché como
Jurado les decía que necesitaba dinero para la fiesta de la Guardia Urbana. Acto seguido le
dijo al guardia que recogiera el dinero de los empresarios. No sé si hubo legalidad o
ilegalidad, sólo que se linchó a un guardia que recibió una orden de alguien que es
realmente el impulsor de la situación.
La declaració de David Gómez podria haver donat llum sobre la responsabilitat del regidor
esmentat en els fets.
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Creiem que no és casual la seqüència dels fets: la entrevista, la petició de l’oposició i el
dictamen per a posar fi a la comissió.
Per tot això, formulem un vot particular absolutament contrari al dictamen aprovat i
reclamem la continuïtat dels treball de la Comissió fins a l’esclariment total dels fets.
Atès que el Decret de l'Alcalde de data 9 de juliol de 2012 de nomenament dels membres
de la Comissió d'Investigació especial de caràcter no permanent, creada per acord de
l'Ajuntament en Ple en sessió de 26 de juny de 2012 en els seus fonaments de dret diu:
"Atès que les Comissions d'Investigació no gaudeixen de suficient regulació a la normativa
del Règim Local, resultant-ne d'aplicació la regulació general establerta en aquesta per a
les Comissions Informatives"
Atès que el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament
d’Organizació, Funcionament y Règim Jurídic de las Entitats Locals en el seu article 136-3
diu: “Els membres de la Comissió que difereixin del dictamen aprovat per aquesta, podran
demanar que consti el seu vot en contra o formular vot particular per a la seva defensa
davant el Ple.”
Atès que el dret a defensar el vot particular davant el Ple ha estat negat per part del govern
als grups municipals de l’oposició.
Atès que aquest fet no és més que un corol·lari poc edificant a una comissió que des del
seu inici i al llarg dels seus treballs ha estat envoltada d’impediments i obstaculització per
part del govern municipal.
Atès que fets com la negativa de l’alcalde a delegar la presidència en un membre de
l’oposició alterava la majoria del Ple municipal creant una nova majoria ad hoc en el si de la
comissió.
Atès que fets com la presencia com a membre de la Comissió del Regidor de Seguretat,
Convivència i Participació, de qui jeràrquicament depenen la majoria dels declarants, podia
suposar una coacció passiva que condicionés les manifestacions dels declarants.
Atès que, davant el precipitat tancament de la comissió, un gran nombre de persones
citades a declarar no han pogut fer efectiva la seva declaració.
Atès que durant el temps de funcionament de la comissió el senyor David Gómez, regidor
de Serveis Socials i Salut en el moment dels fets investigats, va realitzar una entrevista a
un mitja de comunicació local en la que afirmava que l’encàrrec de la col·lecta investigada
partia del regidor de Seguretat i Participació Ciutadana, senyor Miguel Jurado.
Atès que, a la vista d’aquestes informacions, el tres grups de l’oposició en data 29 d’octubre
de 2012, van sol·licitar a l’alcalde la compareixença dels dos regidors esmentats,
l’apartament de les seves funcions en la Comissió del regidor de Seguretat, Convivència i
Participació i la convocatòria d’una reunió de la comissió.
Atès que l’alcalde no va respondre a la petició dels grups i es va limitar a convocar una
reunió de la comissió el 26 de novembre amb els únics punts de l’ordre del dia de
l’aprovació de les actes de les sessions anteriors i la proposta d'acord per adoptar per la
comissió i amb la voluntat explícita de donar per acabats els treballs de la comissió.
Atès que desprès de tres reunions de treball, el 10, el 13 i el 18 de juliol de 2012 i una de
tancament el 26 de novembre de tan sols 10 minuts de durada, la comissió no ha assolit
l’objectiu per al que va ser creada: l’esclariment dels fets objecte d’investigació.
Atès que l’objectiu del dictamen no és tant la informació al Ple de les conclusions de la
Comissió d’investigació com el tancament de la mateixa, furtant al Ple municipal de la
possibilitat de fer llum sobre els fets objecte d’investigació, negant als representants dels
ciutadans de Badalona la possibilitat del debat polític i impossibilitant així l’exigència de
responsabilitats.
Ateses aquestes consideracions, el grups municipals sotasignats proposen al Ple de
l’Ajuntament de Badalona, la presa dels següents
ACORDS
Primer. El Ple de l’Ajuntament no accepta ni aprova l'acord adoptat per la Comissió
d'Investigació, amb els únics vots favorables dels representants del Grup Municipal del
Partit Popular, en la reunió del 26 de novembre de 2012.

Ajuntament de Badalona – Secretaria General –Actes Sessió nº 17 / 18-12-12 pag. 70
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

Segon. El Ple de l’Ajuntament acorda mantenir oberta la Comissió d'Investigació especial
de caràcter no permanent durant un nou període de tres mesos i obrir una nova ronda de
declaracions.
Tercer. El Ple de l’Ajuntament accepta la sol·licitud enviada pels grups municipals d’ICVEUiA, CiU i PSC el dia 29 d’octubre de 2012, referent a la inclusió de les compareixences
dels regidors d’aquesta Corporació senyor Miguel Jurado i David Gómez, així com la
substitució com a membre de la Comissió representant del govern o del grup municipal del
PP del regidor senyor Miguel Jurado, ateses les raons argumentades en l’esmentada
sol·licitud.
Quart. El Ple de l’Ajuntament reitera el compromís de la Comissió d'Investigació en cercar
l’esclariment dels fets objecte d’investigació, i en aquest sentit reprova qualsevol intent
d’obstaculitzar, aturar o impedir els seus treballs.
Cinquè. L’Ajuntament difondrà el contingut íntegre d’aquesta moció entre els ciutadans de
Badalona mitjançant la seva publicació en la web municipal.
SENYOR GÓMEZ: Jo que he estat llegint per aclarir el que va sortir al diari de Badalona
sobre aquest afer jo el que faig és explicar una situació que vaig viure, no és que m’ho
expliqui ningú, sinó jo en aquell dinar que casualment hi vaig arribar es va produir la
situació que es coneix i que no relataré ara perquè està a la pròpia part dispositiva de la
moció. Llavors ratifico, jo no sé si el que es va fer va ser legal o il·legal, en tot cas això
s’haurà d’investigar, però sí que és veritat és que la persona, el guàrdia urbà va rebre una
ordre directa per part del regidor de seguretat per fer aquesta recaptació, i això jo ho vaig
presenciar i així és com ho manifesto i em ratifico amb aquesta declaració. Gràcies.
SENYOR SAGUÉS: No per sabut ja, perquè l’havíem llegit a la premsa el fet, però la veritat
és que és impactant sentir-ho aquí de viva beu i veure que la situació que estem vivint per
segona vegada, fa un estona una mica llarga ja, que hem estat discutint i debatent sobre un
afer importantíssim com dèiem abans, d’unes adjudicacions, d’unes obres irregulars a on
d’alguna manera el govern municipal no vol reconèixer la seva possible responsabilitat amb
tot l’afer i ho carrega tot a sobre d’una persona que tampoc no sabem fins a on arriba la
responsabilitat de cadascú i el que volem és arribar a fons. Igual com volíem arribar a fons
fa uns mesos quan vam demanar que es creés una comissió d’investigació sobre el que
s’ha anomenat i s’ha conegut ja popularment com el “cas Jurado”. Aquesta comissió
d’investigació va començar a treballar, va recavar les primers informacions, va citar a
declarar una sèrie de persones, on cadascú va expressar, va explicar i va respondre d’una
o altra manera les preguntes que li fèiem els membres de la Comissió. Allà clarament
s’anaven veient contradiccions i s’anava veient la necessitat d’avançar i d’insistir i
d’aprofundir més amb el tema. Per això avui portem aquesta moció, i que l’aprovarem
perquè la presentem entre la majoria del Ple, per garantir que continuï aquesta Comissió
endavant, per mostrar el nostre rebuig a la decisió presa per una minoria, per una minoria
que no representa en el Ple municipal, que són deu regidors del PP davant de la resta,
decideixen tancar i amb una resolució donar per acabats els treballs d’aquesta Comissió i
dir que ja n’hi ha prou, i enviar-ho a l’oficina antifrau o on vulguin. Això ho fan contra el vot,
contra el vot de la majoria del Ple municipal, que avui tornarem a ratificar aquí votant
aquesta moció i dient-los que no estem d’acord i que volem continuar endavant. Aquesta
Comissió que es va crear ja des del primer moment es va veure clarament la voluntat del
govern, la voluntat de l’alcalde i del Partit Popular, que no fos una comissió realment
operativa, que no fos una comissió que pogués treballar amb absoluta independència i que
de veritat anés a aconseguir de forma transparent, nítida i amb tota la llum que fes falta què
havia passat amb aquest cas de la Guàrdia Urbana. Ens van falsejar la proporcionalitat del
Ple a l’hora de crear la comissió contradient l’esperit de la moció. Hi havia el senyor Jurado
que era art i part, era una que lògicament el seu paper com a declarant sobre tots els fets
era fonamental i és fonamental, i en canvi era la persona que el Partit Popular va nomenar
com a membre seu d’aquesta Comissió, amb el que va interferir i mediatitzar les
declaracions de moltes de les persones que ho van fer. Queden moltes compareixences
pendents dels que vam demanar, hi ha aparegut sobretot, i ho exposava ara el senyor
Gómez, publicats a la premsa, a on ens creen la necessitat d’escoltar a les parts i de poderho fer dins d’una comissió amb secretari, aixecant acta, gravant les declaracions i veient
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entre tots quines són les preguntes que podem fer. Aquestes declaracions, per això les
demanem també en la moció que avui aprovarem, demanem la convocatòria d’aquesta
Comissió, i demanem la presència com a citats per poder explicar, tant del senyor Jurado
com del senyor Gómez, que com veiem ens acaba d’afirmar que va estar present quan el
senyor Jurado donava unes instruccions determinades, que per altra banda, amb
declaracions ja semblava que era així, però també hi havia qui podria desmentir-ho. Per
tant, senzillament amb aquesta moció esperem que aprovant-la avui en el Ple el govern la
respecti, el govern acompleixi el mandat que li encomana el Ple municipal, o sigui, el màxim
organisme de representació popular, li encomana al govern que respecti aquesta moció, i
que per tant, abandoni aquesta actitud antidemocràtica que sent una minoria intentar
passar per sobre de la majoria, i que respecti la voluntat popular majoritària i que compleixi
els acords que li demanem en aquesta moció.
SENYORA RIUS: Gràcies senyora Hervàs i bona nit a tothom. Estem aquí presentant una
moció que no hauríem d’haver hagut de presentar però lamentablement el comportament
que ha mantingut fins ara el Partit Popular en aquest assumpte ens ha portat fins aquest
punt. I si em permeten, els faré també un breu resum del que ha passat, de com ho veiem
nosaltres, i del perquè avui ens trobem així. Des del dia en què la notícia de la col·lecta surt
publicada el govern, i de forma especial el regidor de seguretat, convivència i participació,
comença carregant tota la responsabilitat d’aquest fet a l’Associació Esportiva de la Guàrdia
Urbana, l’AEGUB, i comença a construir una mena d’argumentari segons el qual això
s’havia fet sempre. En aquest punt, el Partit Popular encarrega un expedient informatiu i
diu, d’una banda que vol aclarir la veracitat de la informació publicada, però aquest
expedient a l’hora de la veritat sempre va anar encaminat a reforçar la línia d’aquest
argumentari que mirava el passat, en lloc de plantejar-se, per clarificar el que realment
havia passat aquell any, ja sota la responsabilitat del Partit Popular. I a partir d’aquí i davant
del requeriment que fem tots els partits de l’oposició per tal que s’investigui què és el que
realment va passar, es succeeixen una sèrie de fets que sota el nostre punt de vista el que
mostren d’una manera clara és la voluntat del govern del Partit Popular, per tal d’impedir
l’aclariment de l’assumpte. En primer lloc, i tal com ja ha mencionat el senyor Sagués, la
moció que va aprovar l’oposició porta a la creació d’una comissió especial d’investigació i
s’estableix que es mantindrà la proporcionalitat de cada grup en el Ple, cosa que a l’hora de
la veritat no es compleix, el Partit Popular força el fet que hi hagi una presidència, de
manera que a l’hora de la veritat en aquesta Comissió la majoria la té el PP i això els
permet bloquejar qualsevol conclusió que no sigui favorable a aquesta argumentari que ja
estava prefabricat. En segon lloc les compareixences que es donen estan plenes de
contradiccions i que el govern del Partit Popular en el moment de tancar la Comissió, no he
permès que s’aclarissin. La primera gran contradicció és sobre on van a parar els diners
recollits, la gent que havia fet la col·lecta, i que eren el xofer i escorta el regidor de
seguretat, el senyor Batlle, va afirmar que havia donat els diners al president de
l’Associació Esportiva, mentre que l’agent que des de l’entrada del Partit Popular és el
màxim responsable de la Guàrdia Urbana, el senyor Piña, manifesta que és ell la persona
que rep el sobre de mans del senyor Batlle. I a més a més, hi ha un moment que tampoc se
sap exactament, no queda clara la quantitat de diners que lliura. Per tant, sabem que fa la
col·lecta però no sabem a qui acaba lliurant realment aquest sobre. La segona gran
contradicció té també a veure amb qui ordena aquesta realització de la col·lecta de l’agent
Batlle, perquè de les declaracions dels agents compareixents es desprèn que aquest any, a
diferència dels anteriors, les ordres de la per la realització de la col·lecta partien directament
del comandament de la Guàrdia Urbana i no de l’AEGUB. I no entenem en aquest sentit
com pot ser que en l’escrit final de la Comissió es continuï afirmant que és la Comissió
Esportiva qui ordena i gestiona la col·lecta, quan els agents compareixents coincideixen a
afirmar que és l’agent Batlle que s’encarrega de la recaptació fora de l’àmbit i la supervisió
de l’AEGUB. I a partir d’aquestes dues grans contradiccions plantegem una pregunta que
creiem que és força clara: no creuen vostès que això és tan rellevant com per tornar a
sol·licitar que el senyor Batlle torni a declarar? Perquè és evident que o bé menteix ell o bé
menteixen tota la sèrie de persones que han passat a continuació d’ell, perquè evidentment
les versions no són coincidents, i ha estat desmentit per totes les persones que han passat
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per la Comissió, i nosaltres entenem que aquest és un punt clau i que s’ha d’aclarir abans
de treure’n les conclusions, i per això el que demanem és que la Comissió continuï la seva
feina. Però malgrat totes aquestes contradiccions que es van produir el govern Popular no
només no accepta que l’agent Batlle torni a declarar, sinó que tanca la Comissió i manté les
conclusions inicials dient que això ho havia fet l’AEGUB i que sempre s’havia fet així. I per
acabar-ho d’agreujar, ens assabentem que mentre està reunida la Comissió l’agent Batlle
presenta una instància, i d’això hi ha testimonis, en la que segons sembla demana tornar a
declarar, i nosaltres, i en aquest cas li volia preguntar directament al senyor alcalde però
veig que no es troba en aquests moments a la Sala, si és cert que en la instància que va
entrar el senyor Batlle aquest demanava poder tornar a declarar a la Comissió i que amb
posterioritat a aquell dia el senyor Batlle es va entrevistar amb el senyor alcalde. En tercer
lloc, creiem que les possibles responsabilitats polítiques sobre aquesta col·lecta no s’han
aclarir, ni tan sols quan s’ha apuntat directament al regidor de Seguretat. Doncs tornem a
recordar, i ho ha dit i en tot cas el regidor David Gómez s’ha ratificat, doncs que
paral·lelament a la tasca d’aquesta Comissió es produeixen unes declaracions en les quals
s’implica directament al regidor de seguretat en aquesta col·lecta de diners. I òbviament,
davant d’aquetes declaracions i sense pressuposar res i respectant sempre la presumpció
d’innocència, nosaltres i la resta dels dos grups de l’oposició, demanem que els dos
regidors siguin citats a declarar en el si de la Comissió. També tornem a reiterar en aquest
moment que el regidor de Seguretat no sigui membre de la Comissió, tal i com ja es va
demanar en un inici, doncs això no ens sembla que sigui una garantia de transparència el
fet que aquesta persona sigui part d’una comissió investigadora i alhora responsable polític
de l’àmbit investigat. I quina és la resposta del govern davant d’aquesta demanda? Doncs
que ens tanquen la Comissió i no modifiquen les conclusions. I en últim lloc, el tancament
de la Comissió no només en impedeix aclarir els fets, sinó que a més a més es fa sense
complir el requeriment de portar les conclusions al Ple, que constava a la pròpia moció, i
això implica que el dictamen s’ha de votar tal i com s’estableix en el Reglament Orgànic de
Funcionament. Però a l’hora de la veritat què han fet vostès? Doncs portar-ho al Ple com un
donar compte, no incloent inicialment els vots particulars que havíem fet els diferents grups
de l’oposició, tot i que posteriorment sí que ho van incorporar. Aquests vots discrepen,
evidentment de la seva versió, però nosaltres el que creiem és que han intentat fer això per
intentar una votació que evidentment sabien que perdrien. I el nostre grup considera que el
seu comportament és un exemple de com no s’ha de portar una comissió d’investigació, a
no ser evidentment, que l’objectiu final no sigui investigar sinó ocultar. I per què ho han fet
tot això? Doncs sincerament no ho sabem, però a mesura que han anat avançant la
investigació i s’han constatat tota una sèrie de contradiccions o s’han produït noves
informacions, la seva resposta sempre ha estat el no voler anar més enllà, l’aturar-ho tot,
mantenir la versió inicial, i evidentment creiem que aquesta versió inicial ha estat clarament
desmentida pels fets que s’han anat produint. I al final i davant del seu comportament i de la
forma increïble com han aturat aquesta Comissió i han intentat que no arribés res al Ple
que contradigués aquesta versió inicial, el que el govern del Partit Popular ha aconseguit
creiem que és només de forma notable les sospites al voltant d’aquest lamentable
assumpte. I davant de tot això, l’únic que em resta per preguntar és si estan amagant
alguna cosa, i si la resposta és que no hi ha voluntat d’amagar res, doncs reobrin la
Comissió i arribem fins al final, per tal d’aclarir realment què és el què ha passat, prendre
les mesures perquè casos com aquest no es tornin a produir, al marge evidentment,
d’assumir la responsabilitats, tant tècniques com polítiques, que se’n puguin derivar. Moltes
gràcies.
SENYOR SERRANO: Per començar, si la política diuen moles vegades que són fets de
gestos, jo voldria saber si a aquestes acaballes del Ple la no presència del senyor alcalde
aquí és perquè té una ocupació molt important, o és perquè vol enviar ja un missatge que el
senyor Jurado, que el senyor alcalde no vol estar aquí present en les qüestions que estem
discutint. Perquè avui no és un bon dia per la petita o gran història del municipalisme a
Badalona. El debat que hem tingut abans i el que ara es presenta, no és res bo i favorable
per a la ciutadania. El que avui ens veiem obligats a realitzar i plantejar aquest debat es
deu únicament a la seva tossuderia i miopia política, tossuderia en tirar endavant un
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dictamen que expressa únicament la seva opinió, una opinió minoritària en aquest Ple com
ja s’ha dit. La forma amb què volen acabar amb la comissió especial d’investigació de
presumptes irregularitats, la recaptació de diners per part d’agents de la Guàrdia Urbana de
Badalona, reflexa únicament la seva opinió, la seva voluntat, i no és ni opinió ni la voluntat
de la majoria del Ple, com està quedant de manifest. Serà legal, però no és legítim el
dictamen que han portat. Ho voldran vendre com una decisió democràtica, però imposar la
voluntat d’una minoria sobre la majoria, mai podrà ser democràtic, i això és el que vostès
van fer, impostar la voluntat de la minoria sobre la majoria, aquesta és la seva versió de la
democràcia. El dia 12 de juny passat ens vem veure despertar amb un titular esgarrifós que
publicava El Punt Avui, “Col·lecta sota sospita a Badalona. Agents de la Guàrdia Urbana
van pentinar el mes passat alguns negocis de la ciutat sol·licitant un donatiu per al cos”. I
davant d’un titular així el que calia era actuar amb diligència, amb transparència i amb la
voluntat decidida d’esborrar qualsevol ombra de sospita sobre la Guàrdia Urbana, actuant,
si fos el cas, contra qui hagués pogut fer qualsevol acció inapropiada. Però no ho van fer,
van preferir que el regidor de Seguretat, Convivència i Participació, efectués unes
declaracions incendiàries a la Ràdio Local, amb explicacions insuficients i contradictòries,
més preocupat per desqualificar el missatger, missatgera en aquest cas, que no per donar
resposta a l’interrogant que es plantejava. Això no és propi d’un govern que no té res a
amagar. S’hi s’haguessin mostrat interessats en esbrinar la veritat i haguessin donat
explicacions clares avui no estaríem aquí, però no ho van fer i avui estem tenint aquest
debat. Vàrem decidir que des de la pròpia Àrea de Seguretat Ciutadana, Convivència i
Participació, s’instruís un expedient informatiu, expedient que es va tancar sense desmentir
el contingut de els informacions ni atribuir cap responsabilitat. Això no és propi d’un govern
que no té res a amagar, si en aquell moment haguessin mostrat un interès real en esbrinar
la veritat, avui no estaríem tenint aquest debat. Davant de la seva incapacitat o nul·la
voluntat d’arribar a la veritat, ens van obligar a tota l’oposició a exigir la creació d’una
comissió d’investigació. Una comissió a desgrat seu, una comissió en la que conscientment
van alterar la proporcionalitat per assolir una majoria que no tenen en aquest Ple, serà
legal, però no és just, i expressa molt poca qualitat democràtica per part seva. Això no és
propi d’un govern que no té res a amagar, si haguessin actuat d’una altra manera avui no
estaríem aquí. Una comissió en la que van incloure com a membre el regidor de Seguretat,
Convivència i Participació de qui jeràrquicament depenien la majoria dels declarants. Amb
quina llibertat pot declarar una persona si té el seu cap davant per fiscalitzar la seva
declaració? Això no és propi d’un govern que no té res a amagar, si haguessin actuat d’una
altra manera avui no estarien aquí. Han posat dificultats a la comissió, han volgut desviar
l’objecte de la mateixa, intentant presentar la col·lecta com una pràctica habitual feta des de
molts anys, i no és veritat. Si alguna conclusió clara podem treure de la Comissió fins ara
és que la col·lecta es va fer, la va fer una persona que diu, li van encarregar fer-la en nom
de l’Associació Esportiva de la Guàrdia Urbana. l’Associació i tots els seus membres sense
excepció que han presentat declaració, ho neguen. Els diners de la col·lecta només
apareixen després que surti la informació al diari, quan fa entrega dels mateixos la persona
que efectua la col·lecta acompanyat del regidor de Seguretat, Convivència i Participació,
sense justificants ni rebuts, resultant del tot impossible saber si els diners lliurats són la
totalitat dels diners recaptats. No, per molt que ho intentin manipular o disfressar, no és el
mateix que els altres anys havia fet l’AEGUB. Un govern que no té res a amagar, ni
manipula ni disfressa la realitat, i vostès ho han fet. I en aquestes estàvem quan el 26
d’octubre ens trobem al diari de Badalona les declaracions del regidor senyor Gómez, que
en els temps dels fets objectes d’investigació era regidor del grup Popular, afirmant a la
pregunta “Vol dir que Jurado li va ordenar les col·lectes?” “Jo vaig arribar de Barcelona amb
l’agent en qüestió, ens vam asseure a la taula d’un restaurant al costat del Miguel, que
estava dinant amb uns empresaris, vaig escoltar com en Jurado els deia que necessitava
diners per a la festa de la Guàrdia Urbana. Acte seguit li va dir al guàrdia que recollís el
diners dels empresaris. No sé si hi va haver il·legalitat o legalitat, només que se li va inflar a
un guàrdia que va rebre una ordre d’algú, que és realment l’impulsor de la situació”. I
davant de l’afirmació d’un regidor dient que la col·lecta havia estat ordenada per un altre, i
el que ha comentat la Mercè Rius, que sembla que ha entrat una instància el guàrdia
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Senyor Batlle, demanant tornar a declarar, l’oposició demanem, entre d’altres coses, que
declarin tots dos. I vostès què fan? Doncs tancar precipitadament la Comissió sense haver
aclarit realment què va passar. I com que això no és propi d’un govern que no té res a
amagar, ens preguntem que què amaguen? Què volen tapar impedint que els regidors de
Badalona i la ciutadania coneguin la veritat? Ho envien a l’Oficina Antifrau amb l’esperança
que l’expedient quedi oblidat o paralitzat. És una fugida endavant pròpia de qui se sap dèbil
i té por, però us asseguro que no passarà així, ja ens ocuparem els regidors de l’oposició
que això no succeeixi, ja ens ocuparem que l’expedient avanci i que algun dia, més aviat
que tard, surti a la llum la veritat per a vergonya i escarni d’aquells que l’han volgut amagar.
Gràcies.
SENYORA HERVÀS: Gràcies alcalde. Voluntat per aclarir i aportar transparència jo crec
que el govern municipal ho ha demostrat i prou, i ara entrarem en profunditat. Primera
qüestió, el grup municipal del Partit Popular, el govern de la ciutat, va votar a favor de la
moció d’Iniciativa i PSC, per la creació d’aquesta comissió, i per tant, ens vam afegir i vem
ser diguem, un grup que va propiciar aquesta creació d’aquesta comissió. I per tant,
voluntat d’aclarir i de posar transparència el govern l’ha tingut des del primer moment. La
Comissió va iniciar els treballs amb normalitat, tal i com marcava la moció que vam aprovar
tots plegats, el que passa és que quan vostès parlen de democràcia el primer que hem de
fer és llegir les lleis, conèixer-les, que ens sonin si més no, acceptar democràticament allò
que posen, i acceptar, entre d’altres qüestions, que les presidències en aquest ajuntament,
com en la resta, són de l’alcalde. iniciats els treballs, que ens vem veure crec en un parell
d’ocasions prèvies, clar va passar..., i una comissió que em permetrà que digui que és
creada per erosionar el govern o algun regidor, clar, jo crec que hi havia una qüestió que
ningú s’esperava, i que la investigació inicial que va prendre aquesta comissió
d’investigació va fer un gir inesperat, un gir inesperat que és que apareix una informació
greu, que personalment crec que ha de ser investigat en un altre àmbit, un altre àmbit que
no és el política, i també en parlarem d’això ara, i és que un funcionari, que no era l’objecte
de la investigació, declara haver cobrat aportacions d’empresaris de la ciutat i alguns
contractistes de l’Ajuntament, i això té un nom, té un nom, i no és bonic, té un nom. Hem
pogut també a la Comissió d’Investigació ha quedat absolutament clar, reflectit, s’ha
reconegut per part de molts funcionaris d’aquest ajuntament membres de la Guàrdia
Urbana, i altres que no ho són, que durant molts anys, però molts, una pila, es va fer
aquesta mena de recol·lectes i hi havia altres regidors de seguretat i havia altres caps de la
Guàrdia Urbana, i també hi havia altres governs, i això ha quedat acreditat. Per tant, això
que ha estat reconegut durant tots aquest anys, i només cal agafar les actes que tots hem
tingut al nostre abast, i que hem estat partícips d’aquestes comissions, només cal llegir,
crec que és a la pàgina 25 de la tercera acta, que diu que les diferents prefactures o els
diferents caps de la Guàrdia Urbana, han tingut coneixement d’aquestes activitats lúdiques
al marge de les institucionals, aquestes activitats lúdiques per les quals durant molts anys,
diferents funcionaris, han recaptat aquests diners. Llavors, des que el govern, o des que jo
crec que tots els que estàvem presents en aquella Comissió d’investigació des que tenim el
coneixement d’aquestes aportacions que tenen un nom concret, es pren en consideració
que ja no és la Comissió d’Investigació qui ha de continuar aquests treballs, i que ho hem
de portar a l’autoritat competent, en aquest cas la proposta és l’Oficina Antifrau de
Catalunya, per posar cada cosa al seu lloc. Per tant, amagar no, amagar no, precisament
és tot al contrari, anem a portar tot allò que hem pogut recopilar durant uns quants mesos
per tal que sigui aclarit fins a les últimes conseqüències. Per tant, els polítics a la política i
els fiscals i els jutges, que en saben més que nosaltres, molt més que qualsevol de tots els
que estem aquí, que han fet una oposició, que han estudiat la seva carrera, que tenen una
formació específica per esbrinar i aclarir aquests fets, doncs que investiguin, i els polítics a
la política. Per tant, a més, crec que també val a dir, perquè abans m’ha semblat un to per
part d’algun dels ponents de la moció, no massa clar en determinades qüestions, i és que
entenc jo que tots els que estem aquí estarem d’acord en què els treballs que farà l’Oficina
Antifrau de Catalunya, la qual ja és coneixedora, perquè sí que ha entrat en el registre de
l’Oficina Antifrau de Catalunya, tots els documents, que tots en disposem com a membres
de la Comissió, farà un treball objectiu, suposo que tot això, això que estem dient hi estem
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tots d’acord, que l’Oficina Antifrau de Catalunya farà un treball objectiu sobre la
documentació que se’ls ha reportat i que ho farà des d’una perspectiva jurídica, que no pas
política, com els que sí que estem aquí i que fem política a les comissions, i que a més
tenen la capacitat d’investigar, i com he dit, amb una formació específica que cap de
nosaltres té. A més hi ha una altra qüestió, que és que els polítics, els funcionaris,
qualsevol ciutadà, però d’una manera més extensiva aquells que treballem amb
l’administració pública, tenim l’obligació de denunciar els fets que hem sabut en aquesta
Comissió d’Investigació i que va agafar aquest rumb que ningú s’esperava, perquè l’objectiu
de la Comissió d’Investigació era un altre. I això és el que conclou la Comissió
d’Investigació, que coneixent uns fets atípics, irregulars, que mai s’havien d’haver produït,
s’eleven a l’Oficina Antifrau per tal que faci totes les pesquisses que cregui convenient, i
que convoqui a declarar tantes vegades com vulgui a tothom, amb absoluta llibertat, no
com nosaltres. I per tant, és l’alcalde que un cop conegudes aquestes conclusions per part
de l’Oficina Antifrau, eleva tota la documentació, que tots hem tingut a l’abast i que tots hem
pogut estudiar, a aquesta Oficina Antifrau. Per tant, sota el meu punt de vista, continuar
citant i recitant, i que va, i que vine, i que tomba i que gira, és embolicar la troca, i que allò
que justament va de la mà amb la transparència, l’aclariment i les conseqüències que se’n
derivin, és elevar a l’Oficina Antifrau, i això és el que fa el govern. L’Oficina Antifrau entenc
jo que també estarem tots d’acord que és una institució seriosa que tots els que estem aquí
respectem, sí, sí, també respectem, oi? Jo entenc que l’Oficina Antifrau de Catalunya tots
els que estem aquí asseguts respectem, sabem que és una institució seriosa, per cert,
depenent del Parlament o que emana del Parlament de Catalunya, oi? I que per tant, res a
veure amb un govern Popular, que investigarà com cal i que es cuidarà, n’estic
convençuda, a totes les persones com cregui convenient. Una altra qüestió, cal llegir bé els
papers, a algun membre de l’oposició ja li he dit en alguna ocasió, cal llegir bé els papers,
cal informar-se, cal assessorar-se, cal llegir les lleis, i cal saber un entendre allò que llegeix,
perquè la Comissió no es tanca, la Comissió el que ha fet és elevar un expedient a l’Oficina
Antifrau de Catalunya, això és el que ha fet la Comissió, i la Comissió no s’ha tancat, la
Comissió no s’ha tancat, la Comissió ha fet allò més transparent que estava al seu abast,
que era posar uns fets denunciats en l’autoritat competent. I ara, aquesta comissió el que
ha de fer és esperar quin és el dictamen que fa l’Oficina Antifrau, i quan el rebem la
Comissió ens tornarem una altra vegada a reunir, per fer o portar a terme totes aquestes
conseqüències que derivin d’aquest dictamen. I a més a més també els dic, si algú creu
que ha de remetre o que surt altra informació, el carrer Ribas 1-3, és l’adreça de l’Oficina
Antifrau de Catalunya i que està oberta a tothom, el govern ja hi ha anat per cert. Per tant,
els polítics a la política, les qüestions judicials on toquen i totes aquestes altres qüestions
no és més que embolicar la troca, marejar la perdiu i que en cap cas tenen res a veure amb
el que seria la transparència d’aquest afer.
SENYOR ALCALDE: Alguna paraula més? Senyor Sagués. Intentem ser breus ara.
SENYOR SAGUÉS: D’acord. Bé, per part de la senyora Hervàs ens ha dit algunes coses
que pot tenir raó, però és clar, també tenen una altra possibilitat, quan ens diu que la llei
parla que l’alcalde presideix totes les comissions, és clar que és veritat, està clar, però
igualment la llei permet que l’alcalde delegui, sempre en qualsevol comissió i tots els que
estem aquí i totes, estem tipus d’anar a reunions de comissions determinades d’organismes
determinats a on l’alcalde, que té dret de ser el president, ha delegat en un altre. Nosaltres,
senzillament, la majoria, la majoria del Ple, l demanava que delegués amb una persona que
no fos del govern, i que tenia consens majoritari del Ple per presidir aquesta Comissió. Ho
vam demanar tots, l’alcalde no ho va voler fer. No és que la llei l’obligui a presidir, no, la llei
li permet presidir, però si vol, pot respectar la voluntat del poble representada en el Ple
complir-la, no va voler fer-ho. Bé, és una opció, però que no se’ns digui que és l’única
possible. L’Oficina Antifrau, suposo que més o menys tots sabem, saben que no és un
òrgan judicial, i sabem que està desbordada, i a aquest pas l’Ajuntament de Badalona
l’acabarà de desbordar, perquè ja hi anem portant expedients però quin serà l’expedient del
mes que enviem cap a l’Oficina Antifrau perquè comissions d’investigació, per desgràcia, a
la nostra ciutat estem veient que fan falta. A part del que es pugui fer a l’Oficina Antifrau,
que repeteixo, està desbordada, amb el que pot dir que els expedients que li arribin poden
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quedar en una pila a sigui difícil que s’acabin tractant amb la necessitat i la rapidesa que
faria falta, és un aspecte. I això, que es pugui portar allà molt bé, nosaltres el que demanem
és que seguim parlant-ne a aquí a la ciutat, no podem seguir amb aquesta nebulosa, no
podem seguir, crec que la ciutat no es mereix aquest dubte que planeja sobre totes les
actuacions que està fent el govern de Badalona. Per tant, el Govern, el Partit Popular,
l’alcalde Garcia Albiol, hauria de ser la primera persona interessada en què s’arribés al fons
d’aquesta qüestió al més aviat possible, i poder exigir responsabilitats a qui calgui després
de saber què és exactament el que ha passat. El que s’envia a l’Oficina Antifrau que ens
diu la senyora Hervàs, i que per tant diu que ja s’ha fet tot i que s’ha arribat al fons del que
podíem i ara ho hem traslladat a qui volem, és una resolució, repeteixo, com ja he dit
abans, que no té l’aval de la majoria d’aquest Ple. És a dir, que el Ple de la ciutat de
Badalona no està d’acord, no està d’acord amb les conclusions que un grup polític decideix
que són les bones i les envia a l’Oficina Antifrau, la majoria del Ple de Badalona està dient-li
“no estem d’acord amb això que envia”. Malgrat aquesta posició, de forma totalment
antidemocràtica, el Partit Popular decideix que ell sol, tot i ser minoritari, pot fer això, i
decidir que s’envia a l’Oficina Antifrau i que ells decideixin, nosaltres apostem per seguir
treballant la Comissió, i com que avui ho aprovem amb una moció, esperem que ben aviat
es convoqui la propera sessió i comencem una altra vegada el seguit de compareixences ja
previstes i puguem incorporar les noves que es demanaran, i ben aviat, segurament abans
que l’Oficina Antifrau hagi resolt qualsevol cosa, a partir d’una informació limitada i
totalment esbiaixada, que és la que se li envia, abans que l’Oficina Antifrau resolgui,
nosaltres a Badalona haguem pogut explicar a la ciutadania què és el que ha passat
exactament i si hi ha alguna responsabilitat que s’assumeixi.
SENYORA RIUS: Bé, en resposta a la senyora Hervàs, que ens ha insistit molt amb el tema
de la Llei, evidentment la presidència és de l’alcalde, però tal com ha comentat el senyor
Sagués, aquesta presidència, i així ho contempla el Reglament Orgànic de Funcionament,
es pot cedir. Però també la llei el que diu és que les comissions s’han de crear respectant la
proporcionalitat del Ple, cosa que no s’ha creat, i també el text de la moció parla d’un
dictamen, i un dictamen és una proposta que s’ha de sotmetre al Ple, i per tant, amb una
proposta a adoptar. Per tant, aquí hauríem d’haver anat a una votació, cosa que vostès han
intentat evitar de totes totes. Després, quan vostè parla que la investigació agafa un gir
inesperat, que no es va llegir l’expedient que van fer vostès mateixos abans de la
Comissió? Perquè això ja sortia allà, i tot i així, i en aquest sentit em sembla que nosaltres,
tots els grups de l’oposició, perquè tots en un moment o altre hem passat al govern, vam
continuar insistint en què hi ha temes que s’han d’aclarir i si s’han d’aclarir i s’ha d’aclarir el
d’abans i el d’ara. I després vostè ha fet referència a la pàgina 25, i aquí jo penso que és on
hi ha la clau i el que diferencia el que passava en anys anteriors del que passa ara, però si
se’n va a la pàgina 26 el senyor Serra pregunta en el senyor Rosa, membre de l’AEGUB, si
quan en altres anys anava l’AEGUB a demanar aquests diners ho feia per invitació
expressa del Cap de la Guàrdia Urbana, el senyor Conrado, i el senyor Rosa contesta “Per
res, no, no, mai. El Cap de la Guàrdia sempre ha estat al marge de tot aquest tema, això
hem estat nosaltres independentment”. És a dir, el Cap de la Guàrdia Urbana evidentment
sabia que s’organitzava una festa infantil, però no sabia com s’organitzava tot això. I en
canvi ara la diferència, jo moltes vegades ho he resumit amb un “quitate tu que me pongo
jo”, el que ha passat aquest any és que han intentat apartat a l’AEGUB de fer tota aquesta
feina i el que sembla, i en tot cas el senyor Piña ho reconeix i el senyor Ariza també ho
reconeix, hi ha ordres directes dels comandaments de la Guàrdia Urbana, i això és el que
s’obvia en tots els moments en les conclusions, i això és el que s’ha intentat tapar per tal
que no arribi al Ple. Però a més a més, i no han contestat a res del que s’ha dit en aquest
sentit, i el que vam demanar és quina resposta donen a les declaracions del senyor Gómez,
que això també és el que ens agradaria saber, és cert o no el que diu el senyor Gómez? I
és el que hem intentat que ens aclarissin a la Comissió. I evidentment estem d’acord en
què tot això es traslladi a la Comissió Antifrau, no hi estem posant cap mena
d’inconvenient, el que estem dient és que portem una cosa a l’Oficina Antifrau que tingui
cap i peus, perquè el que estem portant són unes declaracions plenes de contradiccions
que no aclareixen res i jo és que la sensació que tinc és que quan rebin allò al·lucinaran
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amb les conclusions que hem tret aquí, sincerament. Per tant, no estem dient de no portarho a l’Oficina Antifrau, sinó que el que estem dient és que el que arribi a l’Oficina Antifrau
tingui un raonament. I el fet de portar-ho a l’Oficina Antifrau tampoc no vol dir que la
Comissió s’hagi de tancar, perquè vostè ha començat a barrejar Oficina Antifrau i Fiscalia, i
no té res a veure, no té res a veure l’Oficina Antifrau, la Fiscalia o els fiscals. I hem tingut
recentment una altra comissió, que era la comissió que es va crear en el si de BSA, en la
qual es va enviar tota una documentació a l’Oficina Antifrau però la Comissió va continuar
treballant, i quan ha acabat tots els treballs ha completat la documentació que es va enviar
en el seu moment a l’Oficina Antifrau. Per tant, no ens utilitzin aquest argument com a
argument que si ho portem a Antifrau no podem continuar investigant res més perquè això
no és cert, seria cert si això és portés a Fiscalia, però en el cas de l’Oficina Antifrau, això no
és així. Per tant, nosaltres ens reiterem amb el que hem dit, que és que demanem que torni
a obrir-se la Comissió d’Investigació i que continuem treballant i aclarint tots aquests temes.
Gràcies.
SENYOR SERRANO: Miri senyora Maritxu Hervàs, jo ja m’imagino que, com diria el seu
estimat Wert, torejar aquest toro no li deu ser grat, però es veu que li han encarregat a
vostè aquesta tasca perquè bé, l’hauran posat a davant d’aquest assumpte per les raons
que siguin, perquè normalment els temes del ple els defensen els regidors que en tenen les
competències. De totes formes li he de dir que amb la seva intervenció no ha deixat vostè
massa bé als polítics, en les seves al·lusions que ens hem de dedicar a la política i no a
altre qüestions. Miri, quan la comissió es forma es forma a partir d’unes competències que
tenim com a càrrecs públics, i per tant, tenim el dret a fer tot un seguit i tota una sèrie de
qüestions. Nosaltres no entenem des del principi que aquesta Comissió va ser viciada amb
la seva presidència com ja s’ha repetit aquí, hi hagués pogut haver una altra composició i
hagués pogut ser president qualsevol altre membre, però vostès van anar a buscar la
presidència determinada perquè ja portaven una idea anterior. Miri, l’Oficina Antifrau farà un
treball objectiu, com diu vostè, però la Comissió no l’ha fet objectiu, la Comissió l’ha fet com
vostès han volgut, perquè vostè parla, aquí ha parlat d’un gir inesperat, de quin gir
inesperat parla si fa tres mesos que tenim la Comissió parada? Què ha succeït, amb unes
actes que fa tres mesos que estan gravades, quin gir s’ha produït? Quan vostè i jo i altres
companys d’aquí tenim un acord que fins que no torni el Secretari no la tornàvem a fer? I
l’han seguit fent sense ser-hi el secretari, el secretari no ha tornat, jo aquí no hi veig el
senyor secretari, hi veig el senyor Albert Müller però no veig el senyor secretari, doncs si el
secretari no ha aparegut, quin gir inesperat s’ha produït? S’ha produït el gir inesperat que el
senyor Batlle ha entrat una instància i vol tornar a declarar, i el senyor Gómez que està
assegut en aquella punta i no està assegut en aquesta, i vol declarar, aquest és el gir
inesperat, i a veure si d’aquesta manera ja ho metem, però. Doncs miri, quan vostè diu que
la Comissió pot seguir i tal, clar que pot seguir, perquè és la voluntat d’aquest Ple, però miri,
jo no sóc molt il·lustrat però sí que sé llegir, quan el punt únic diu “remetre a l’Oficina
Antifrau de Catalunya el conjunt d’actuacions realitzades per la Comissió, miri el conjunt
d’actuacions realitzades per la Comissió no s’ha enviat, perquè vam acordar que encara
faltaven la meitat dels declarants, i amb la meitat per declarar vostès ja han dit que “el
conjunt d’actuacions”, doncs miri, no, mig conjunt, un subconjunt que deien els meus fills a
l’escola, subconjunt, però no el conjunt. Per tant, no sóc tan il·lustrat com vostè però sí que
sé llegir. Nosaltres ens reafirmem amb els acords d’aquest Ple i demanem que aquesta
vegada facin el favor de complir els acords de les mocions. I per acabar deixi’m llegir,
“Molts ciutadans s’estaran preguntant de què serveixen les institucions i concretament
aquest Ple, si les seves decisions no són acceptades pel Govern de la ciutat en una nova
mostra d’autoritarisme i del despotisme il·lustrat que s’està practicant des del govern de la
ciutat i des de l’Alcaldia. Es prendrà un acord per una majoria democràtica i legítima, però
el govern municipal, que ja hi ha votat en contra, no pensa aplicar-ho. Això és una falta de
respecte a la ciutat.” Alberto Fernández Díaz, President del Grup Municipal del Partit
Popular a Barcelona.
SENYOR ALCALDE: Sí, doncs ràpidament, alcalde. Iniciativa per Catalunya, ni el Partit
Popular, ni Convergència i Unió ni ningú decideix quins són els membres que cada grup
municipal aporta a una comissió informativa de caràcter especial com és aquesta, de la
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mateixa manera que jo no li condiciono a vostè, senyor Sagués, ni senyor Serrano, ni
senyor Falcó, quins són els seus membres en aquesta o en qualsevol altra comissió. Per
tant, respecti també democràticament quins són aquests representants per part de cada un
dels grups municipals, com la resta també respectem els seus. Ha parlat en aquest cas,
senyor Sagués, d’informació esbiaixada, li he de dir que menteix, li he de dir que això no és
cert, li he de dir que vostè està falsejant o alterant la realitat. L’Oficina Antifrau té,
absolutament tota la documentació que aquest govern, o que la comissió d’investigació o
que qualsevol altre document hagi pogut tenir a veure amb aquesta fer, i per tant,
d’informació esbiaixada potser és això el que està comentant i no pas el que ha fet aquest
govern, que és aportar tota la documentació, i de la qual tots els que estem aquí, sobretot
els representants...
SENYOR SAGUÉS: No digui que menteix, digui una altra paraula...
SENYORA HERVÀS: No home no, vostè m’ha dit informació esbiaixada i això no li puc
consentir perquè no és cert...
SENYOR ALCALDE: Senyor Sagués, no té la paraula, l’hem escoltat atentament... faci el
mateix.
SENYOR SAGUÉS: Que retiri que menteixo.
SENYORA HERVÀS: I després, vostès també han parlat d’aclarir el d’abans i el d’ara, i
això m’agrada, això m’ha agradat molt, això m’agrada profundament, anem a aclarir-ho tot,
el d’abans i el d’ara. Quan parlàvem de gir inesperat és que en el si de la comissió
d’investigació en la que estàvem presents uns quants dels que estem aquí vam sentir, i els
he dit a la primera intervenció però no volen escoltar, és que un funcionari, que no és el
senyor Batlle, per cert, i aquest és gir inesperat que ningú s’esperava, és que manifesta que
durant molts anys ha cobrat aportacions de contractistes de l’Ajuntament, i els he dit que
això tenia una paraula lletja i que és un delicte, i això és quan prenem consideració, quan
tenim coneixement d’aquesta qüestió que es pren la decisió, i així es porta a la Comissió
d’Investigació, per tal que sigui elevat a l’Oficina Antifrau, aquest és el gir inesperat, que no
és qui vostès es pensaven, sinó que resulta que és un altre. El secretari, quan vostès deien
que teníem un acord, i és cert, teníem un acord que respectaríem la malaurada baixa del
secretari general d’aquest Ajuntament i que ens esperaríem a la seva incorporació per la
convocatòria, vostès, els tres grups de l’oposició, van entrar un paperet al Registre General
de l’Ajuntament, van entrar una petició al Registre General de l’Ajuntament demanant la
convocatòria urgent d’aquesta Comissió, i el govern no fa res més que atendre aquesta
petició que fan vostès, els tres, i per tant, es va produir la convocatòria en un temps bastant
i bastant breu. No sé qui ha dit, crec que era vostè senyor Serra, que no s’ha enviat tota la
documentació, si vostè té altra documentació, sisplau, li he dit que al carrer Ribas, 1-3 hi ha
aquesta Oficina per tal que hi faci la tramesa oportuna o el que sigui, el govern hi ha portat
tota la documentació de la qual n’era coneixedor.
SENYOR ALCALDE: Molt bé. Jo crec que els posicionaments han quedat clars, em sembla
que tots plegats hauríem de fer un esforç de responsabilitat i de seny respecte al que
alguns debats polítics poden acabar provocant amb la imatge determinats casos de la
Guàrdia Urbana, i em sembla que tots plegats hauríem d’aplicar una mica de seny i de
responsabilitat. Jo ja entenc que la feina de l’oposició és fer d’oposició, i és el que
correspon, però sí que m’agradaria que tinguéssim un punt d’equilibri tots plegats a l’hora
de voler transmetre una imatge d’una institució que em sembla que ni en el passat, ni en el
present, s’ho mereix. Per tant, crec que hauríem de treballar en aquesta línia. Molt bé, els
posicionaments han quedat clars, entenc que la moció queda aprovada pels vots de tots els
grups menys el Partit Popular que nosaltres votem en contra. I una cosa sí que els dic, i és
que nosaltres la credibilitat la donem a qui creiem que té credibilitat, i més enllà de
declaracions que puguin fer alguns o algú en els mitjans de comunicació, jo crec que pels
fets es veuen les conductes i cadascú té el currículum que té per merèixer si o no ...
SENYOR GÓMEZ: Li puc dir l’empresa, li puc dir l’empresa...
SENYOR ALCALDE: Jo no estic parlant amb vostè, vostè no té la paraula...
SENYOR GÓMEZ: No, és que no vingui amb aquestes tonteries perquè home, em sembla
que ...
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SENYOR ALCALDE: No té la paraula. Jo dic que cadascú té el currículum que té i per tant,
tothom sap on estan les credibilitats i on pot anar amb el cap ben alt per alguns llocs i per
uns altres. Per tant, la votació està clara, queda votada a favor la moció amb els vots en
contra del Partit Popular. Hauríem acabat el torn de mocions, no sé si hi hauria alguna
paraula? Molt bé, doncs comencem, senyor Sagués.
Votació.
La moció precedent s'aprova per majoria absoluta.
Vots a favor: 16, dels grups municipals Socialista, Convergència i Unió, Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa i el regidor no adscrit.
Vots en contra: 10, del grup municipal del Partit Popular.
12 PRECS I PREGUNTES
SENYOR SAGUÉS: Els voldria fer una pregunta, suposo que pot contestar el senyor Joan
Fernández regidor d’Educació, és sobres l’escola Badalona Port. M’agradaria si ens pogués
concretar exactament els tràmits que s’han fet ja, si és que s’han iniciat, de cara a poder
utilitzar la fàbrica col·lindant, la fàbrica coneguda com a Can Badrines com a ampliació de
la futura escola, perquè sempre estem parlant que el creixement i la consolidació de
l’escola ha de venir a partir d’aquesta peça de terreny del costat i ens agradaria saber ja
quins són els terminis que s’han fet, com es pensa resoldre aquesta situació i a la vegada
també, quin és l’estat l’estat del procés que s’ha fet per esbrinar exactament si hi ha
contaminació en el pati d’aquesta mateixa escola.
SENYOR FERNÁNDEZ: Sobre els tràmits, evidentment que s’han fet tràmits perquè ja sap i
saben tots els grups municipals i la comunitat educativa del centre que aquesta escola és
una prioritat per al govern, però si vol li ampliaré la informació per escrit en temps i forma,
com sempre faig.
SENYOR SAGUÉS: A part, m’agradaria que em digués quin tipus de tràmit s’ha fet, per
això, com es pensa arribar aquí, a partir d’una expropiació, a partir d’una negociació amb
una permuta... no sé, quina és la línia que han agafat. I després també li preguntava pels
treballs que sé que s’han però que no s’han conclòs sobre l’estudi de contaminació del pati
de l’escola.
SENYOR FERNÁNDEZ: Encara no tenim aquests resultats i ja s’informarà en quan els
tinguem. I sobre el tema del tràmit urbanístic una vegada el vaig explicar aquí en el Ple ja fa
uns mesos, com vostè sabrà els tràmits urbanístics són molt complexos d’explicar, sobretot
per aquells que no som experts en la matèria, i per tant, jo l’informaré per escrit en quan
sigui possible.
SENYOR ALCALDE: Sobre aquest tema senyor Sagués, dir-li que suposo que sap que
l’Ajuntament va demanar a la Diputació de Barcelona a l’Àrea de Salut Pública que dugués
a terme, sí és la que porto jo, que portés a terme l’encàrrec de la gestió de les cates i s’està
a la fase final per saber els resultats, i jo estic segur, bé, sé que a principis de gener tindrem
els resultats.
SENYOR MAÑAS: Una pregunta pel senyor Daniel Gràcia i espero que em contesti en
aquests moments, en el Ple extraordinari que varem realitzar per parlar del tema dels
habitatges socials, jo li vaig agrair la seva bona predisposició per contestar-me durant tot el
procés. He de dir que des que li vaig fer l’agraïment vostès s’ha adormit en “los laureles”,
com es diu en castellà, i ja no m’ha tornat a contestar sobre el procediment, es va quedar
satisfet de l’agraïment, vaig fer una intervenció molt contundent però vaig he de dir que
vostè m’havia anat contestant, però ja no m’ha tornat a contestar. Per tant, ja no li faré més
agraïments si s’ho ha de prendre després així. Una pregunta, van quedar moltes famílies
pendents d’adjudicar habitatges, vostès van dir que estaven pendents que l’única entitat
financera que havia signat conveni amb vostès acabés d’entregar uns habitatges a
l’Ajuntament per poder seguir adjudicant aquests habitatges amb les famílies, principalment
aquelles que Serveis Socials havia situat com a prioritàries, i ens agradaria saber si aquests
habitatges han entrat ja a formar part de la bossa d’habitatges municipals de lloguer social
o encara estem pendents que Catalunya Caixa ens cedeixi aquest habitatges.
SENYOR GRÀCIA: Gràcies senyor alcalde. Aquells sis habitatges que vaig comentar al Ple
extraordinari han entrat efectivament, se n’han lliurat dos i els quatre restants s’estan fent
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obres d’adequació per part del propietari del pis que no és un altres que l’entitat que vostè
ha anomenat, i en quant estiguin llestos per entregar que em consta que serà en els
propers dies es farà l’entrega. No obstant, estem esperant aquesta altra entitat que té una
sèrie de pisos a la ciutat perquè faci l’entrega a l’Ajuntament per poder-los posar a
disposició però això estem a l’espera i encara no tenim una resposta definitiva, resposta
positiva sí que en tenim però no tenim el fet definitiu.
SENYOR ANICETO RAMÍREZ: Bona nit de nou, són un parell de preguntes, una dirigida a
l’àrea de Medi Ambient, l’altra a l’àrea d’Educació. La de Medi Ambient, senyora Egea en el
Ple passat li vaig comentar la problemàtica del Pont del Petroli, que hi havia fustes
pintades, que a les dues columnes primeres estaven en mal estat, i la plataforma final del
Pont continua estant en mal estat. L’únic és un prec per veure si podrien fer una
intervenció, hi ha veïns que dissabte al matí i els diumenges al matí van ells a netejar el que
hi ha a les columnes, està en mal estat, la gent fa allà “botellons” i únicament és això,
endreçar-lo una mica. I després, a l’Àrea d’Educació, més aviat a Joventut en aquest cas,
com ha quedat tot l’enrenou dels casals de joves, perquè no s’ha sentit més parlar del
tema.
SENYORA EGEA: A veure, des de l’Àrea de Medi Ambient s’ha passat l’avís de totes
aquestes anomalies que hi ha al Pont del Petroli i pel que sí s’està en vies de solucionar-ho.
SENYOR FERNÁNDEZ: Sobre el tema de joventut jo prefereixo contestar-li per escrit amb
més detalls.
SENYOR ALCALDE: Han fet dues preguntes i els en queda una, triïn el senyor Lara o el
senyor Duran, el que vulguin.
SENYOR DURAN: Bona tara o bona nit, és una pregunta al senyor Jurado, aquest matí una
ciutadana de Badalona, cansada de fer trucades diverses a diverses oficines de
l’Ajuntament i donant-li llargues o dient-li que no saben el telèfon del Punt de trobada, jo
mateix he trucat al senyor Jurado que m’ha donat un telèfon, el primer era de l’espai
Betúlia, després hem insistit amb el segon que m’ha donat pensant que seria el Punt de
trobada i no hem aconseguit parlar amb el Punt de trobada. La resposta que hem obtingut
és que el Punt de trobada no està en funcionament, nosaltres pensàvem que sí, ens hem
acostat allà i el Punt de trobada del carrer Jaume Solà estat tancat i barrat. Per tant, la
pregunta és, el punt de trobada no estava en funcionament? Si en el local es fan obres o
s’hi ha de fer obres no seria lògic que hi hagués un altre lloc on fer aquest punt de trobada?
Ho dic perquè moltes vegades s’omplen la boca aquí que hi ha recursos, que hi ha nou
llocs i l’únic telèfon que hem aconseguit era el telèfon del casal de pares i mares que vostès
han tancat, i que és un telèfon on òbviament no contesten.
SENYOR JURADO: Senyor Duran, el Punt de trobada està en funcionament, però no és un
equipament municipal, és un equipament de la Generalitat de Catalunya, truqui vostè a la
Secretaria de Família i li hagués dit que només està obert quan el jutge envia els nens en
custòdia, no cada dia, principalment els caps de setmana, i jo li he dit a vostè que els
dimecres al matí la coordinadora també hi eren. El Punt de trobada no és un equipament
que estigui les 24 hores obert, està quan els jutjats envien a les criatures a la custòdia o bé
a l’intercanvi. Per tant, no és un equipament municipal, és un equipament de servei i per
tant, no és un equipament que l’Ajuntament controli, punt número 1, i punt número 2 no
està obert com una oficina, està obert quan tenen nens i quan el jutge envia als nens per fer
el treball que han de fer, i els dimecres al matí la coordinador del Punt de Trobada que és
de l’empresa que la Generalitat va adjudicar, hi és als matins, jo normalment l’acostumo a
trucar als matins. No és un equipament municipal, no tenim el telèfon perquè a més a més
no és un lloc de visita, perquè té una seguretat i una resguarda, i saben l’adreça els jutjats i
la Secretaria de Família, que si vostè truca possiblement no li donin el telèfon.
SENYOR DURAN: Només una cosa arrel d’això. Gràcies per tancar el casal de pares i
mares per tenir un equipament tancat. I en segon lloc, aquesta senyora que es volia posar
en contacte amb el Punt de Trobada venia derivada per la seva advocada.
SENYOR ALCALDE: Anem a veure senyor Duran, jo crec que tothom ha entès aquí...,
vostè no pot dir – gràcies per un equipament que està tancat-, no miri, és un servei que per
les seves condicions, perquè les persones que ens estan veient i no ho saben el Punt de
trobada és un espai que ha creat aquest govern perquè abans no existia a la ciutat, ni a la
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Comarca i és un servei on els jutges han decidit que es faci l’intercanvi de la tutela dels
caps de setmana dels nens, a aquelles famílies que el pare i la mare tenen molt mala
relació. És el lloc on el pare o la mare porta el nen, el nen està allà i en tenen cura, amb un
psicòleg, amb un especialistes, amb uns llocs infantils, se’n va el pare o la mare i ve l’altre
membre i se l’emporta. Em sembla, jo crec que el regidor ha explicat de forma clara, senyor
Durán, doncs que allò no és com l’oficina del Viver que està oberta de les 8’30 del matí fins
a les 6 de la tarda. Allò està obert quan així s’ha acordat entre la Generalitat de Catalunya,
que és qui ha posat el personal i els jutges, l’Ajuntament el que hem posat és el local i
aleshores això funciona d’aquesta manera. Per tant, els demanaria una mica de respecte
quan parlen de segons quin servei, a l’igual que quan jo estava a l’oposició, jo no vaig fer
un estirabot mai, alguna vegada vaig preguntar on estava ubicat el pis que tenia
l’Ajuntament per a les dones maltractades i se’m va contestar que no es podia donar
l’adreça per una qüestió de confidencialitat i em va semblar la mar de bé i no vaig fer cap
estirabot. Doncs jo els demano a vostès que en temes tan delicats com aquests, quan
parlem de temes de nens, també siguin escrupolosos. Si vostè vol saber, jo desconeixia el
telèfon, però si el regidor diu que el Departament de la Generalitat ho farà, i si no li donarem
nosaltres el telèfon del Departament de la Generalitat i no hi ha cap tipus de problema. Em
sembla que el regidor Miguel Jurado també volia fer un prec, un comentari d’un altra tema.
SENYOR JURADO: Sí, volia fer un prec senyor alcalde. En el passat Ple vostès varen fer
una pregunta de quan es posaria en marxa la Comissió de Sant Crist, la va fer vostè perquè
clar, no havien rebut res, els demés grups també van dir que no havien rebut res. Jo tinc
aquí amb avís de recepció de vostès del 29 de maig la petició del nostre Departament
demanant a quina persona delegaven per aquesta Comissió, de tots els grups municipals,
si volen els passo còpia de cadascun, 29 de maig (algú parla de lluny, però no es sent). Jo
li estic aclarint una pregunta seva, el dia 7 de juny....
SENYOR ALCALDE: Esperi’s, esperi’s regidor, a veure això...
SENYOR SERRANO: Jo ni vull fer una al senyor Gómez...
SENYOR ALCALDE: Senyor Serrano, senyor Serrano, miri, no es sulfuri que es posa
vermell, està vermell, està vermell...
SENYOR SERRANO: Avui estic més tranquil que vostè, ho he passat millor que vostè.
SENYOR ALCALDE: Si vostè ho diu, escolti, aquí l’únic que hi ha és que des de l’oposició
es va preguntar al govern, una pregunta en aquest torn de precs i preguntes, i el que estem
fent és donar resposta a aquesta pregunta, no em sembla a mi que sigui per escandalitzarse. Segueixi senyor Jurado.
SENYOR JURADO: De tota manera insisteixo altra vegada que si vostès volen tinc la còpia
segellada per cadascun dels seus departaments. El dia 7 de juny el Partit Popular ja
designava el seu representant, el dia 25 de juliol Iniciativa ja designava el seu representant,
la resta de grups fins el dia 5 de desembre, que hem hagut de tornar a oficiar-ho dient-los
que si són tan amables, perquè s’havia de convocar, encara no havien comunicat el seu
representant, encara més, avui algun grup, senyor Falcó, que segueix sense nomenar el
seu representant perquè puguem convocar la comissió. D’acord?. Per tant, senyor Falcó,
miri, quan vostès facin preguntes i a més, posin la ignorància de què jo no he rebut cap
paper, jo no me n’he assabentat, diguin a les seves secretàries que no signin els avisos de
recepció, sí, el senyor Pera deia que ells tampoc...
SENYOR ALCALDE: Senyor Jurado, ja està.
SENYOR JURADO: Jo dic perquè siguem una mica conseqüents.
SENYOR SAGUÉS: El meu està nomenat, a veure.
SENYOR ALCALDE: A veure, he dit que anava per ordre i ara també el regidor de Via
Pública vol fer un aclariment.
SENYOR GRACIA: Gràcies senyor alcalde, seré breu, no m’estendré massa, però
m’agradaria fer un aclariment perquè en el darrer Ple, es va dir aquí que no s’havien rebut
els expedients, que cap grup havia rebut cap expedient del districte 6 i l’avís de recepció és
clar, 26 d’octubre, senyor Sagués, tinc el dels altres grups que també, no, no, perquè clar
deixar a l’aire que nosaltres no enviem la informació quan tres dies després de la comissió
es va enviar i tenim un avís de recepció dels tres grups, doncs és falta a la veritat en aquest
Ple i per això volia fer aquest aclariment i que constés en Acta. Gràcies senyor alcalde.
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SENYOR ALCALDE: Molt bé, aclarida la qüestió, ara el senyor Subirana.
SENYOR SUBIRANA: Molt bé, senyor alcalde, jo espero que em contesti vostè, cap altre
regidor. Nosaltres hem anat veient durant tot aquest any, que a les Juntes de Govern han
anat aprovant diversos atorgaments i subvencions d’entitats diverses. Jo vaig fer una
pregunta al govern i que em va contestar la regidora el 20 de novembre al meu grup,
preguntant doncs si hi havia atorgaments de subvencions finalistes a les associacions de
comerciants i quins criteris de distribució. La resposta que se’m fa, se’m remet a un conveni
que té l’Ajuntament i que aquest conveni el vaig iniciar jo, en el mandat anterior, amb un
associació de comerciants de l’any 2011, quan jo li parlo de les subvencions del 2012. Per
tant, com que no hi ha resposta i crec que el qu ehem d’intentar entre tots és que la gent no
se’n vagi a Nova York a comprar els caps de setmana, sinó que es quedi a Badalona i que
aquest Ajuntament el que ha de fer és, donar suport per la dinamització comercial de les
seves associacions, aquest govern realment donarà subvencions finalistes al món
associatiu?, sí o no, és que és clara la resposta. Per tant, jo li pregunto a vostè senyor
alcalde, si aquest govern donarà les subvencions com s’han donat a altres entitats
d’esports, de cultura, veïnals etc. i la raó econòmica no és, perquè si no se m’hagués
contestat que és una raó econòmica. Llavors si la raó econòmica només la té la Regidoria
de Comerç o de Promoció Econòmica, doncs potser que ens ho fem mirar.
SENYOR ALCALDE: Doncs si la resposta és clara, diu vostè la resposta és clara, doncs si
ja la sap potser. És que ha dit, miri jo exactament el tema de les subvencions de cadascuna
de les meves àrees no m’ho sé de memòria, li dic la veritat, el que sí que li puc dir , que
conceptualment les subvencions finalistes i no finalistes per desgràcia a causa de la
situació econòmica s’estan reduint i s’estan reduint de forma substancial. Ara en el concret
que vostè em pregunta, doncs jo no li puc donar resposta perquè ho desconec, li dic, li
pregunto a la regidora si té alguna notícia sobre la qüestió i que li aclareixi.
SENYORA BERTRÁN: Deixi’m contestar-li, a veure, se li va contestar per escrit i per un
tema de contenció econòmica i perquè potser s’ha està durant molt de temps donant
subvencions potser una mica a la lleugera, aquest any s’ha decidit que hi hagi una
contenció. Per altra banda potser vostè s’està referint a unes subvencions que s’havia de
fer un conveni amb la Diputació que anaven dirigides...
SENYOR SUBIRANA: A veure, la meva pregunta torno a fer-la, l’Ajuntament de Badalona i
jo quan era regidor tenia una partida pressupostària que eren subvencions finalistes que es
donaven per projectes, no al més guapo, que és potser el que es pretenia en aquest
govern, abans no, anaven molt en concret a projectes i això si de cas, ho podeu corroborar
amb el món associatiu i aquest any no s’ha donat ni una subvenció. Per tant, jo he dit que
era molt fàcil, o si o no, aquest any el govern de Badalona donarà subvencions al món
associatiu, sí o no, no és ni per pressupostar, és o sí o no, que és la resposta que jo
pregunto. No un conveni amb la Generalitat que dóna, és que aquest conveni no té res a
veure amb el que jo pregunto.
SENYORA BERTRÁN: Però de què està parlat de subvencions al món associatiu o està
parlant...
SENYOR SUBIRANA: Ni les subvencions de la Diputació tampoc no tenen res a veure, és
el govern de Badalona, pressupost de l’Ajuntament de Badalona, no de la Diputació, no de
la Generalitat.
SENYOR ALCALDE: Potser és que és tard i tots estem una mica espessos i tal. Aleshores
el que farem és analitzar exactament les seves paraules, les escoltarem un altre cop i
intentarem donar resposta per escrit al més aviat possible. Segurament és que no ho
entenem per l’hora que és, per tant, ho escoltarem atentament i intentarem donar-li
resposta. Senyora Rius.
SENYORA RIUS: A veure jo el que volia fer és un prec, no sé si a la Regidoria de Via
Pública o a la Regidoria de Comerç, però és en referència a l’autorització de determinada
venda ambulant en determinats llocs. Hem vist recentment doncs que s’ha autoritzat al
carrer de Mar dues parades de venda ambulant, que creiem que fan un flac favor al comerç
que hi ha al carrer de Mar. A més a més, doncs tenim una fira de Nadal que s’estableix a la
Plana, doncs penso que aquestes dues paradetes podien estar perfectament englobades
dintre del què és la fira de la Plana, però realment a part que fan mal a la vista, les dues
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parades ambulants que h ha al començament del carrer de Mar amb la Rambla,
concretament n’hi ha una que no sé exactament que ven i l’altra que ven pontseties, la flor
de Nadal, la veritat posar una parada de flor de Nadal a la Rambla cantonada carrer de
Mar, quan tenim tota una sèrie de floristeries a tota aquella zona, que realment en uns
moments on el petit comerç ho està passant molt malament, estan pagant tots els impostos,
etc. etc... doncs no creiem que estigui defensant el comerç local. Per tant, el que
demanaríem. Tenen llicència perquè ho hem preguntat, però en tot cas de cara a altres
vegades els criteris que s’estableixin siguin més clars i en defensa del comerç local. Moltes
gràcies.
SENYOR ALCALDE: Miri, jo en aquest tema haig de dir, que estic d’acord amb vostè,
d’acord? estic d’acord amb vostè i per tant faré que es miri això i a veure quin criteri podem
seguir i pel futur evitar-ho, és el que li puc dir. El senyor Sagués. Acabaré jo preguntant-me
a mi mateix.
SENYOR SAGUÉS: Avui ho hem vist tot, gairebé només faltaria això. D’entrada una
reflexió abans de fer la pregunta, em veig obligat a fer una reflexió, veient avui el que han
fet el senyor Jurado i el senyor Daniel Gracia, potser hauríem de remirar el ROM a veure
com encaixem aquest sistema de respondre preguntes fetes en un altre Ple, però així de
viva veu, d’aquesta manera hauríem de veure com funciona això, si hi pot haver resposta
també per part del què va preguntar, no sé, ho podríem regular-ho que estaria bé.
SENYOR ALCALDE: Vinga senyor Sagués.
SENYOR SAGUÉS: No em sembla malament, la pregunta és pel senyor Daniel Gracia
precisament intentarem si em confirma una informació que tinc a través d’una ciutadana,
que fa referència a l’assumpte de les antenes, que aquí ha estat prou tractat en aquesta
Sala , i les antenes de la zona del Progrés, Gral. Weyler, Cervantes, etc..., que segons em
deia aquesta persona afectada que el dia 8 si no se cessaven en la seva activitat aquestes
antenes pels requeriments que se’ls havia fet per part de l’Ajuntament, seria el propi
ajuntament qui li tallaria la connexió. M’agradaria que, m’ha dit així, m’ha afirmat tan
taxativament, que he pensat que necessitava que m’ho confirmés avui el senyor Daniel
gracia, aquí en el Ple, per veure si realment era així o era un malentès que ella tenia.
SENYOR GRACIA: Gràcies senyor alcalde, tant de bo tinguéssim les eines per aturar el
funcionament d’una activitat que no té la seva preceptiva llicència d’activitats,
malauradament no serà així.
SENYOR SAGUÉS: No tallarà el dia 8.
SENYOR GRACIA. L’Ajuntament no, tot i que ha instat a la companyia a què interrompi la
seva activitat de no legalitzar la seva situació, però l’Ajuntament no té eines per entrar a
una propietat privada i aturar una activitat privada, si no actua de forma subsidiària, i com
vostè sap i segur que ho coneix perfectament, no és tan ràpid com ens agradaria.
SENYOR SAGUÉS: Jo per això li pregunto, perquè quan em va informar de què la decisió
que li havien dit des de l’Ajuntament era aquesta, em va sorprendre i he pensat que t’ho
confirmin, i ara ja veig que m’ho desmenteixen, sí, sí.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, doncs si no hi ha cap més prec, cap més pregunta, desitjarlos a tots que tinguin un Bon Nadal i que el 2013 ens porti salut i feina per tothom.
Final.
La Presidència dóna per acabada la sessió a les vint-i-dues hores i tres minuts, de la qual
com secretari general acc., dono fe.

Vist i Plau
Xavier Garcia Albiol
ALCALDE

Albert Müller i Valentí
SECRETARI GENERAL ACC.
(p.d. res. 24-09-12)
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